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Keli mėnesiai vilties, papildomas laikas namų darbams, sąmoningas laiko vilkini-

mas norint pasitvirtinti nebaigtus projektus – taip ir panašiai kalbėta apie sprendimą 

atidėti keliems mėnesiams privalomą reikalavimą projektuoti ir statyti naujus pasta-

tus, atitinkančius ne žemesnę kaip A energinio naudingumo klasę.

Lemtingoji lapkričio 1-oji vis viena atėjo, taigi ar tikrai spėta padaryti tuos namų 

darbus? Nekilnojamojo turto plėtotojai toliau skundžiasi – jiems neaišku, ar valstybei 

svarbiau, kad būtų statomi A klasės namai su alternatyviais energijos šaltiniais, ar 

mažai energijos naudojantys pastatai. O eiliniai vartotojai prašo papildomų išimčių – 

gal galima atleisti nuo brangiai kainuojančio įpareigojimo bent jau „valstiečius“?..

Tačiau rinka jau reaguoja į naujus standartus – iš visų pusių sklinda siūlymai 

rinktis energiją taupantiems pastatams tinkamiausią gaminį. Šįkart aptariame kons-

truktyvo medžiagas. 

Ar prasmingas buvo pernai priimtas sprendimas sumažinti pastatų sandarumo 

reikalavimus? Juk akivaizdu – jei kuris nors parametras sumažinamas, kitus būtina 

padidinti. 

Kokybiška akustika šiandien itin svarbi ne tik biurus besirenkantiems verslo 

atstovams. Tai ir vienas dažniausių klausimų, kurį iš būsimų pirkėjų išgirsta butų 

pardavėjai – ar nesigirdės kaimynų kalbų už sienos? Suprask – ar tinkamai įrengtos 

pertvaros tarp butų, užtikrinančios triukšmo izoliaciją? Jei plėtotojai atsakys, kad 

viskas padaryta pagal galiojantį statybos techninį reglamentą (STR), komfortiškos 

akustikos tikėtis neverta – reglamentas stipriai atsilieka nuo šiandienių vartotojų 

poreikių. Taip pat nuo tarptautinių standartų. Ar ketinama keisti šį STR? Šį klausimą 

dera adresuoti AM, kuri šiuo metu, ko gero, labiau rūpinasi tuo, ar neteks išsikraus-

tyti į Kauną. O mes svarstome, ką reikėtų pakeisti AM institucinėje sąrangoje, kad 

kraštotvarka, apimanti ir statybų bei architektūros sektorių, nebūtų taip nustelbta 

gamtosaugos. 

Žurnale taip pat pasakojame apie kelis išskirtinius pastatus ir jų interjerus: Lietu-

vos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, verslo centrą „Quadrum“ ir DNB ban-

ko patalpas, sveikatingumo kompleksą „Vytautas mineral SPA“ Birštone. 

Didžiumą šiųmečiuose architektūros apdovanojimuose „Žvilgsnis į save 2015–

2016“ įvertintų pastatų jau esame aprašę. Džiaugiamės dėl jų kūrėjų. Kaip ir dėl 

Lenkijos sėkmės – ką tik įvykusiame Pasaulio architektūros festivalyje geriausio 

metų pasaulio pastato titulas skirtas Ščecino nacionaliniam muziejui – dialogo cen-

trui „Przełomy“. Jis iškilo greta pernai pagrindinį europietiškos architektūros „oska-

rą“, Mieso van der Rohe prizą, laimėjusios Ščecino filharmonijos. Regis, lenkai atra-

do algoritmą, leidžiantį kurti pasaulio architektų visuomenės vertinamus projektus. 
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Geriausias komercinis projektas – 

verslo centras K29.

Tradiciniame Lietuvos nekilnojamojo turto plė-

tros asociacijos (LNTPA) konkurse „Už darnią 

plėtrą“ išrinkti šių metų geriausi nekilnojamojo 

turto projektai. 

Geriausias komercinis projektas – verslo 

centras K29 (plėtotojas – UAB „K29“). Komisi-

ja įvertino pavyzdinį šio projekto indėlį kuriant 

verslaus miesto įvaizdį, estetiškas darbo erdves 

ir novatoriškų sprendimų pritaikymą valdant 

pastatą.

„Kražių namai“ (plėtotojas – UAB „Merko 

statyba“) pripažinti geriausiu gyvenamuoju pro-

jektu ir apdovanoti už drąsų sostinės erdvių 

panaudojimą kuriant tvarų ir šiuolaikinius porei-

kius atitinkantį būstą miesto centre.

Projektas „Karaliaučiaus slėnis“ (plėtoto-

jas – UAB „Citus construction“) buvo įvertintas 

už humaniškos gyvenamosios aplinkos kūrimą, 

kokybiško būsto pasiūlą pirkėjams ir aktyvų 

darbą su bendruomene.

Gyvenamųjų namų projektas „Upės rezi-

dencija“ (plėtotojas – AB „YIT Kausta“) buvo 

įvertintas už darnią plėtrą mieste išlaikant jau-

trumą gamtinei ir urbanistinei aplinkai.

Šiais metais ateities projekto kategorijoje 

nuspręsta skatinamąjį prizą skirti Kaune įgyven-

dinamam projektui „Kauno senamiesčio aparta-

mentai“ (plėtotojas – UAB „Citus construction“).

Iš viso šiais metais konkursui pateikta 16 

projektų.

„Šiemet konkursas išsiskiria gyvenamosios 

paskirties projektais, kurie leidžia pirkėjams 

pateikti kokybišką jų poreikius tenkinantį būstą 

ir aukštą gyvenimo kokybę ne tik Vilniuje, bet ir 

Kaune, Klaipėdoje. Naujai statomi verslo centrai 

keičia sostinės veidą, kuria miestiečių srautus, 

formuoja nuolatinį judesį, didina gretimų teritori-

jų patrauklumą“, – teigė LNTPA direktorius Min-

daugas Statulevičius.

Vertinant konkurso dalyvius, buvo žiūrima, 

ar objektų koncepcija atitinka darnios urbanis-

tinės plėtros, gyvenimo kokybės sukūrimo tiks-

lus, buvo vertinama jų architektūros, urbanistinė 

ir statybos kokybė, pagarba gamtos bei kultū-

ros paveldui. 

Tarp kriterijų – ir mažai energijos naudo-

jančių pastatų sprendiniai, projekto atitikimas 

nekilnojamojo turto rinkos poreikiams, ekono-

minis projekto naudingumas, kuriant pridėtinę 

vertę vietos ekonomikai, novatoriškumas ir ne-

tradiciniai sprendimai. Taip pat buvo žiūrima, 

kiek įgyvendinant projektus panaudota Lietuvos 

gamintojų produkcijos, koks plėtotojo įvaizdis 

visuomenėje, kaip jis laikosi verslo etikos.

Konkursui „Už darnią plėtrą“ buvo pateikti 

šie projektai: „EIKA namai Pilaitėje“, „Link par-

ko“, „Kražių namai“, „Žvėryno namai“, „Kara-

liaučiaus slėnis“, „Upės rezidencija“, „Būstu-

vos kvartalas“, „Studio tower“, K29, „Smiltynės 

jachtklubas“. 

Kaip ateities projektai vertinti „Gedimino pr. 

47“, „Šiaurės pašvaistė“, „Kauno senamiesčio 

apartamentai“, „Dangės krantinės“, „Narbuto 5“ 

ir „Highway“ verslo centras“. 

Išrinkti geriausi 
NT projektai
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Siekti rekordo, kuris jau yra pasiektas, atro-

do nėra prasmės. Tačiau pusšimčio metų isto-

riją skaičiuojančios pasaulinės architektūros, 

medžiagų ir statybos sistemų parodos BAU, 

vyksiančios 2017-ųjų sausio 16–21 dienomis 

Miuncheno parodų centre, organizatoriai ne-

nori užmigti ant praėjusius parodos sėkmės 

laurų. Iškelti ambicingi tikslai – pagerinti 2015 

metų lankomumo rodiklius ir sulaukti kur kas 

daugiau nei 250 tūkst. lankytojų. Toks paro-

dos dalyvių aktyvumas, anot parodos organi-

zatorių, tik dar sykį patvirtintų jos įtaką statybų  

pramonės raidai. 

Jau ilgą laiką paroda BAU dalyvių sulaukia 

daugiau, negu gali priimti – laukiančiųjų sąraše 

kas dvejus metus atsiduria keli šimtai įmonių. 

Šiuo metu rezerviniame sąraše laukia apie 400 

bendrovių. Planuojama, kad situacija pasikeis 

2019 metais pastačius du naujus paviljonus. 

2017-ųjų pradžioje ekspozicinėse 185 tūkst. 

kv. metrų ploto BAU parodos erdvėse (17 par-

odos salių) medžiagas ir technologijas, skirtas 

naujos statybos ir esamų būstų finansavimo, 

statybos bei interjero apdailos sektoriams, pri-

statys kone 2 tūkst. dalyvių iš daugiau kaip 40 

šalių. 2015 metais parodoje dalyvavo rekordinis 

skaičius užsienio įmonių – 637. Kitais metais 

vyksiančioje parodoje maždaug 30 proc. daly-

vių turėtų sudaryti ne Vokietijos atstovai. Taip 

pat jų gausiai sulaukiama iš Austrijos, Šveicari-

jos, Italijos, vis daugiau atvyksta iš Turkijos bei 

Lenkijos įmonių. Lietuvos vėliava parodoje  

BAU 2017: 
laukti liko 
jau nedaug

irgi plazdės. BAU 2017 Lietuvai atstovaus  

penkios įmonės. 

Kalbant apie lankytojus, prieš porą metų 

parodą BAU aplankė daugiau kaip 250 tūkst. 

lankytojų, iš užsienio šalių sulaukta daugiau 

kaip 72 tūkst. svečių. Iš Lietuvos į Miuncheną jų 

nuvyko 1071. Daugiau kaip 12 tūkst. lankytojų 

sulaukta ne iš Europos šalių. Pavyzdžiui, vien iš 

Kinijos jų atvyko 2167.

Daugiausia parodos lankytojų – daugiau 

kaip 37 proc. – 2015 metais prisistatė kaip sta-

tybų sektoriaus atstovai. Per pastaruosius me-

tus sparčiai išaugo dalyvaujančių projektuotojų, 

architektų ir inžinierių skaičius. Dabar jie sudaro 

26 proc. visų lankytojų.

Parodos organizatoriai didžiuojasi – statybų 

pramonė seniai pripažino BAU parodos svarbą 

pristatant statybų sektoriaus naujoves, moks-

linių tyrimų ir technologijų srities darbus. BAU 

atstovai atkreipia dėmesį, kad gamybos pra-

monės atstovai naujų gaminių kūrimą derina su 

šios parodos periodiškumu. Tai viena priežas-

čių, kodėl specialistai jos stengiasi nepraleisti. 

Juolab kad dauguma parodos lankytojų – pro-

jektuotojai, architektai, inžinieriai, nekilnoja-

mojo turto projektų plėtotojai ir kiti specialistai, 

ieškantys naujausių technologijų bei medžiagų 

įgyvendinamiems ar būsimiems projektams. 

BAU rengėjai pabrėžia ir tai, kad nė viena 

kita statybų srities paroda negali pasigirti sulau-

kianti maždaug 65 tūkst. lankytojų iš architektų 

ir projektavimo biurų.

2017-ųjų parodoje dėmesio centre bus ke-

turios pagrindinės temos: išmanieji fasadai; 

skaitmeninis projektavimas, statyba ir eksploa-

tavimas; pastatų sujungimas į bendrą sistemą; 

statyba ir būstas 2020 metais.

Parodą rengia viena didžiausių parodų or-

ganizavimo bendrovių Vokietijoje „Messe Mün-

chen GmbH“.
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Dar vienas bandymas: 
„Pagailėkite nors kaimo!“ 

Likus vos kelioms savaitėms iki lapkričio 1-osios, kai Lietuvoje tapo privaloma 

statyti ne žemesnės nei A energinio naudingumo klasės pastatus, kilo dar 

vienas vajus, raginantis Aplinkos ministeriją šį reikalavimą persvarstyti. 

Internete buvo sukurta peticija, kurios autoriai įsitikinę, kad statybos 

techninį reglamentą „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas“ būtina koreguoti, nuo nepakeliamų įpareigojimų atleidžiant 

kaimo vietovių gyventojus. Jie tikisi, kad naujasis Seimas prie šio reglamento 

nuostatų sugrįš artimiausiu metu. Ir beje – dėmesys kaimo gyventojams, 

regis, visiškai atsitiktinai sutapo su vadinamųjų „valstiečių“ atėjimu į 

aukščiausiąją šalies valdžią. 

Rusnė MARČĖNAITĖ

tema
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Priekaištai dėl finansinės naštos 

eticijos autoriai argumentavo, 

kad gyvenimą kaimuose neretai 

renkasi būsto mieste įsigyti ne-

pajėgiantys žmonės, o Lietuvos 

gyventojų, ypač tų, kurie gyve-

na kaimo vietovėse, pragyvenimo lygis stipriai 

atsilieka nuo Europos Sąjungos (ES), todėl pa-

sistatyti naują namą net ir pagal B klasės energi-

nio naudingumo reikalavimus daugeliui yra per 

brangu. Juk jokių kompensavimo mechanizmų 

socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms 

kaip, tarkim, daugiabučių modernizacijos atveju 

numatyta nėra. 

„Visi norime gyventi ekonomiškuose ir šil-

tuose namuose, bet tam reikia daug papildomų 

lėšų (ypač brangiai rekuperacijai, du kartus dau-

giau šiltinimo medžiagų, brangesnių projektavi-

mo darbų ir kitų išlaidų dėl A klasės reikalavimų). 

Europos valstybės skatina statyti šiltus ir ekono-

miškus namus kompensuodamos gyventojams 

papildomai patirtas išlaidas“, – rašoma peticijoje. 

Jos autoriai įsitikinę, kad neteisinga, jog „pa-

prastiems žmonėms nebelieka pasirinkimo (tarp 

B ir A klasių), tik prievartinė prievolė, kuri nau-

dinga elektros energijos tiekėjams, šiltinimo 

medžiagų pardavėjams ir kitiems susijusiems 

subjektams. Turtingi žmonės ir be šios prievo-

lės statosi A ir aukštesnės klasės energinio nau-

dingumo reikalavimus atitinkančius namus“. 

Peticijos autoriai tikina, kad supranta valdžios 

norą vykdyti ES direktyvas, tausoti aplinką ir 

ekologiją, siekti, kad Lietuvoje namai būtų šilti, 

pasyvieji, ekonomiški. Tačiau, pabrėžiama do-

kumente, „šiuo atveju kalbame ne apie miestų 

daugiaaukščių namų statytojus, namų kvartalus 

statančias bendroves, bet apie individualų namą 

ar sodybą norintį pasistatyti žmogų kaimo vie-

tovėje. Manome, kad šiuo atveju Aplinkos mi-

nisterijai būtina atsižvelgti į gyventojų interesus  

ir juos ginti.“

Tuo pačiu prašoma atidėti privačių namų 

(vienbučių, dvibučių), esančių kaimo vietovė-

se, A klasės energinio naudingumo reikalavimus 

naujai statomiems pastatams iki 2020 metų arba 

išvis panaikinti šią prievolę; numatyti ir įgyven-

dinti kompensavimo mechanizmą gyventojams 

dėl papildomų investicijų, reikalingų A klasės 

energinio naudingumo reikalavimams naujai sta-

tomuose pastatuose; įgyvendinant pirmą punktą 

numatyti saugiklius dėl galimų piktnaudžiavimų. 

Pavyzdžiui, taikyti naujai statomiems pastatams, 

esantiems ne mažesniame kaip 20 arų dydžio 

sklype, ir tik vienbučiams ar dvibučiams.

Išimtys – pagal ES rekomendacijas 

Šiandien ir Europos, ir Lietuvos teisės aktai iš-

imtis siekiant pastatų energinio naudingumo 

numato pagal kitokius kriterijus. Reikalavimai 

netaikomi pastatams, kurie yra kultūros pavel-

do statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepagei-

dautinai pakistų charakteringos jų savybės ar 

išvaizda; maldos namų ir kitokios religinės vei-

klos pastatams; laikiniems pastatams, skirtiems 

naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; nedaug energijos 

sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandė-

liavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skir-

tiems negyvenamiesiems pastatams; atskirai 

stovintiems pastatams, kurių bendras naudinga-

sis vidaus patalpų plotas yra ne didesnis kaip 50 

kvadratinių metrų; poilsio, sodų paskirties pasta-

tams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mė-

nesius per metus; nešildomiems pastatams.

Prašo išimties arba kompensacijos

Peticiją per mėnesį pasirašė apie 1500 žmonių. 

Dokumentą kaip autorius pasirašęs laisvalaikio 

prekėmis prekiaujančios ir nekilnojamojo turto 

agentūros paslaugas teikiančios Kauno bendro-

vės „Gramofonas“ direktorius, Garliavos gyven-

tojas Ričardas Adomavičius norėtų būti prista-

tomas tiesiog kaip visuomenės atstovas. Nors 

apie peticijos intencijas kalbėjo daugiskaita, 

R. Adomavičius patikino, kad užkūrė šią inicia-

tyvą vienas pats. 

„Daug kalbuosi su architektais – ne vienas 

jų išskyrė, kad kaimo vietovėms ta prievolė bus 

skaudžiausia. Kai klausiau jų, ar kas nors daro-

ma, kad taip nebūtų, architektai vis sakydavo, 

kad tai mūsų, visuomenės, reikalas. Esu visuo-

menės atstovas, turintis kelis aukštųjų mokslų di-

plomus ir penkis vaikus, ir man aktualu, kad Lie-

tuvoje būtų gera gyventi“, – sakė R. Adomavičius. 

Peticiją suformulavęs verslininkas apgailes-

tauja, kad lietuviams būdingas sutelktumo nebu-

vimas, kuris ir neleidžia pakovoti už savo teises. 

Jis pabrėžė, kad nenori stabdyti direktyvos vyk-

dymo iš esmės – prašo tik išimties kaimo vieto-

vių gyventojams. 

„Energiškai efektyvi statyba yra nediskutuo-

tina ateitis. Tačiau negerai, kai Lietuvos žmonės 

pirmūnais daromi per prievartą“, – dėstė R. Ado-

mavičius.

Peticija, pasak jo, iki šiol buvo svarstyta tik 

vienoje Kauno verslininkų asociacijoje ir joje irgi 

sulaukė pritarimo. R. Adomavičių džiugina ir tai, 

kad tarp pasirašiusiųjų dokumentą – ne tik eili-

niai žmonės, bet ir nemažai architektų. 

„Manome, kad neteisinga, jei žmonės tai 

prievolei turės išleisti daug pinigų, o nenumatyti 

nei skatinimo, nei kompensavimo mechanizmai. 

Žmonės važinėdami po pasaulį mato – tokiems 

tikslams naudojami skatinimo mechanizmai. Čia 

yra prievartos būdas, tvarka, kuri palanki įvežan-

tiesiems rekuperacines sistemas, daug uždirbs 

šiltinimo medžiagų pardavėjai“, – R. Adomavi-

čius patikino, kad daugybė žmonių Lietuvoje dar 

ir nežino apie šią prievolę. 

Išimtys – ne išeitis

Ekonomistė Rūta Vainienė nepritaria išimčių ko-

kioms nors vartotojų grupėms kūrimui.

„Renkantis išimtis visada neaišku, kur braukti 

brūkšnį – kokius kriterijus pasirinkti. Nes atsiran-

da vis naujų ir ne mažiau svarbių. Ir kaimo vie-

tovėse gyvena ne tik neturtingi žmonės, ten gali 

stovėti ir dvaras. Pajamų testas irgi nėra geras 

kriterijus: statinį galima registruoti kokio nors gi-

minaičio vardu. Arba – skaidant dalimis. Ir kai tas 

išimtis visi pradės prisitaikyti bandydami apeiti 

įstatymus, jas pradės karpyti, tada tie, kurie iš-

imtimis nepasinaudos, jausis nuvilti, ir vėl žmo-

nės tarpusavyje susipriešins. Tuomet vėl atsiras 

P

Labai skeptiškai vertinu 
deklaruojamus
aplinkosaugos motyvus, 
nes jie nukreipia dėmesį
nuo esminio dalyko – 
nuosavybės teisių.
/ Rūta VAINIENĖ /
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lygesnių už lygesnius, ir vėl matysime kokį nors 

Seimo narį, statantį ką nori kaimo vietovėje“, – ne 

kartą matytą modelį nupiešė R. Vainienė. 

Ekonomistė siūlo atkreipti dėmesį į kitą peti-

cijoje įvardytą problemą – kad iš vartotojų nauja-

sis reglamentas atima pasirinkimo teisę. 

„Vartotojų poreikiai geriausiai patenkinami 

tada, kai jie gali rinktis iš alternatyvų, kai turi pa-

sirinkimo laisvę. Tačiau kai aukščiausiu lygmeniu 

nubrėžiamos gairės, kokie turi būti nauji stati-

niai, vartotojų pasirinkimas labai susiaurinamas. 

Šiuo atveju jie visiškai eliminuojami iš sprendi-

mų priėmimo grandinės. Normaliu atveju, jeigu 

jie pageidautų taupių namų ir noriau juos pirktų, 

padidėtų tokių statinių paklausa, ir statytojai tą 

poreikį atlieptų. Ir siūlytų tokį būstą ne todėl, kad 

yra tokia direktyva, o todėl, kad tokių vartotojai 

nori labiau“, – įsitikinusi R. Vainienė. 

Vis dėlto, pastebėjo ekonomistė, tai nebū-

tinai turi nutikti, nes visada atsiranda vartotojų, 

kurie sutinka mokėti daugiau už šildymą, bet 

nori mažiau mokėti įsigydami būstą. 

„Į kainą yra įskaičiuoti visi išoriniai veiksniai – 

ir teigiami, ir neigiami. Netaupų, bet pigų butą 

įsigijęs žmogus daugiau sumoka kasmetiniais 

mokesčiais, taigi vis vien sumoka. O dabar no-

rima, kad žmogus sumokėtų avansu visą sumą 

turėdamas viltį, kad atgaus dalį išlaidų sutaupy-

damas mokėjimams už šildymą. Ekonomija, ap-

skaičiuota tuo metu, kai buvo priimtas sprendi-

mas, šiandien jau nebėra tokia didelė. Tuomet, 

matyt, buvo galvota apie nuolat kylančias kuro 

kainas, nes viskas brango, ir atrodė, kad spren-

dimas taupyti geriausiai atliepia ir aplinkosaugi-

nius, ir ekonominius poreikius.

Tačiau dabar taip nėra, ir pastarųjų metų pa-

tirtis parodė, kad per ilgą laikotarpį rinkoje nutin-

ka įvairiausių pasikeitimų, atsiranda alternatyvų, 

nebeatrodo, kad jau tuoj išseks naftos ištekliai 

ir pan. Per ilgus metus dar daug kas keisis. Tad 

vartotojai gali pagrįstai sakyti: jūs už mus nu-

sprendėte ir įsipareigojimus norite įgyvendinti 

mūsų lėšomis. Mes mieliau visai kitaip pasirink-

tume. Ir jie galėtų reikalauti įvairiausių kompen-

sacijų“, – sakė ekonomistė.

Gražūs norai – už svetimus pinigus 

R. Vainienė įsitikinusi – kiekvienas žmogus pa-

gal save ir savo pajamų galimybes turi teisę pa-

simatuoti sprendimą: „Direktyvinis nustatymas 

iš viršaus labai susiaurina vartotojų teises. Tad 

iš esmės ta aplinką sauganti direktyva susidu-

ria su kita direktyva, kuri sako, kad vartotojų pa-

sirinkimas ir teisės yra viršenybė. Ir tai labai il-

galaikis suvaržymas – visi supranta, kad planai 

radikaliai pakeisti lietuvišką kraštovaizdį naujais, 

energiškai efektyviais, kada nors nulinio energi-

jos naudojimo pastatais nebus pasiekti greitai – 

pernelyg didelė yra seniau statytų energiškai ne-

efektyvių pastatų masė.“

Ekonomistės vertinimu, šiuo atveju spren-

dimą lėmė Lietuvos noras būti pačia geriausia 

siekiant bendrų tikslų su ES. Tačiau specialistei 

neatrodo priimtinos ant vartotojų pečių perkeltos 

politinės sąnaudos dėl dalykų, kurie yra nepa-

matuojami. Ir juo toliau, tuo labiau atrodo, kad 

norima proteguoti gamintojus – gal šiltinimo me-

džiagų, gal langų.

„Labai skeptiškai vertinu deklaruojamus 

aplinkosaugos motyvus, nes jie nukreipia dė-

mesį nuo esminio dalyko – nuosavybės teisių. 

Tada aš apskritai nustoju būti šeimininkas – kam 

man rūpintis aplinka, jei už mane jau viskas nu-

spręsta ir aš už tai sumokėjau? Tada žmonėms 

atrodo, kad bus sušelpti visi – ir neįgalieji, ir ne-

pasiturintieji, ir gamta bus išgelbėta. Toks yra 

natūralus požiūris. Žmonės būtų linkę remti įvai-

rius projektus, jei iš jų nebūtų avansu paimami 

visi įmanomi mokesčiai“, – sakė R. Vainienė. 

Abejonių kelia žinių stoka?

Aplinkos ministerijos (AM) Statybos ir būsto 

departamento Statybos normavimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas Tomas Baranauskas 

nesistebi rinkoje vėl kilusiu sujudimu – nauji rei-

kalavimai susiję su didesnėmis pradinėmis iš-

laidomis. Tačiau jį stebina kaltinimai per maža 

informacijos sklaida – ja imta rūpintis nuo tos 

dienos, kai buvo priimta ES direktyva 2010/31/

ES dėl pastatų energinio naudingumo, pagal ku-

rią visos valstybės privalo nusistatyti minimalius 

naujų ir esamų (modernizuojamų) pastatų ener-

ginio naudingumo reikalavimus atsižvelgusios į 

optimalius sąnaudų požiūriu lygius.

„Klausimas, kaip tą informaciją pateikti 

žmonėms, kad ji pasiektų kuo didesnį ratą. Juk 

viešintas buvo kiekvienas etapas: kai buvo ap-

skaičiuotas Lietuvai optimalus lygis, kai praėjus 

keleriems metams, 2014-aisiais, atėjo naujas – 

B energinio naudingumo pastatų – etapas. Jį ly-

dėjo specialus viešinimas, įspėjantis, kad toliau 

bus einama A klasės link. Turbūt reikia triukš-

mo, kad tie reikalavimai būtų išgirsti, – svars-

tė T. Baranauskas. – Nedidelis įvyko atidėjus 

reglamento įsigalėjimą nuo šių metų sausio  

1-os ios – tada reikalavimais susidomėjo daugiau  

žmonių.“ 

AM Statybos normavimo skyriaus darbuo-

tojas labiausiai ir linkėtų kiekvienam gerai ap-

skaičiuoti ir pagalvoti, ar verta ieškoti galimybės 

išvengti įpareigojimo – viską įvertinus gali paaiš-

kėti, kad statyti aukštesnės energinio naudingu-

mo klasės pastatą apsimoka labiau. Specialistų 

teigimu, nors tokio namo statyba kainuoja bran-

giau, investicijos į jį atsiperka jau per 4–8 metus, 

o pats namas ilgiau išlaiko rinkos kainą.

„B klasės namas kartais gali būti netgi bran-

gesnis negu A ar A+ klasės – pavyzdžiui, jeigu B 

klasės būste yra montuojamos brangios šildymo 

sistemos, kurios A klasės namuose nebūtinos, – 

aiškino T. Baranauskas. – O papildomi medžia-

gų, naudojamų A klasės pastatuose, reikalavi-

mai nekeliami.“ 

Pašnekovas priminė – pastatyti A energinio 

naudingumo klasę atitinkantį pastatą galima ir 

nenaudojant atsinaujinančių energijos šaltinių, 

tačiau, kaip rodo praktika, pasitelkus alternaty-

vius energijos šaltinius pasiekti nustatytus rei-

kalavimus būna lengviau, o namo eksploatacija 

ateityje tampa pigesnė.

Skaičiavimai parodė, 
kad A energinio 
naudingumo klasės 
pastatai – optimalus 
lygis Lietuvos klimato ir 
ekonomikos sąlygomis.
/ Tomas BARANAUSKAS /
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Reglamentai koreguojami nuolat

Vadovaudamosi ES direktyva, valstybės privalo 

nusistatyti minimalius naujų ir esamų (moderni-

zuojamų) pastatų energinio naudingumo reika-

lavimus atsižvelgdamos į optimalius sąnaudų 

požiūriu lygius. Jie apskaičiuojami pagal Euro-

pos Komisijos patvirtintą metodiką. Sąnaudų po-

žiūriu optimalūs reikalavimai šalyse turi įsigalioti 

iki 2017 metų. 

Optimalus sąnaudų požiūriu lygis – tai ener-

gijos naudojimo efektyvumo lygis, užtikrinantis 

mažiausias sąnaudas per numatomą statinio 

ekonominio gyvavimo ciklą, t. y. kai įdėtas papil-

domas euras į pastato energinį efektyvumą su-

mažina išlaidas jį eksploatuojant, greičiausiai at-

siperka ir dar pagerina gyvenimo komfortą. 

„Nustatant pastatų energinio naudingumo 

normas Lietuvoje, apskaičiuota per 1800 galimų 

variantų atsižvelgus į skirtingą pastatų konfigū-

raciją, paskirtį, inžinerinių sistemų tipą, skirtingą 

energijos kainų kitimo scenarijų, klimato sąly-

gas ir kt., – aiškino T. Baranauskas. – Skaičiavi-

mai parodė, kad A energinio naudingumo klasės 

pastatai – optimalus lygis Lietuvos klimato ir eko-

nomikos sąlygomis. Investicijos į tokius pastatus 

atsiperka labiausiai. Juose sunaudojama iki kelių 

kartų mažiau energijos negu žemesnės klasės 

pastatuose. Į aplinką išmetama mažiau CO2, pa-

siekiamas aukštesnis komforto lygis.“

Pasak jo, panašaus klimato šalyse jau galio-

jantys A klasės pastatų reikalavimai yra panašūs 

į numatytus Lietuvoje, o atskirais atvejais – aki-

vaizdžiai griežtesni. 

„Lyginti šalių reikalavimus tik pagal ener-

ginio naudingumo klases neišeina, nes skiriasi 

pats pastatų energinio naudingumo klasifikavi-

mas. Tarkim, Lenkijoje nėra klasifikavimo žymint 

energinio naudingumo lygį raidėmis (kaip Lietu-

voje). Lyginant šalių reikalavimus, pasitelkiami 

tikslūs rodikliai, apibūdinantys vieną ar kitą rei-

kalavimą“, – patikino AM Statybos ir būsto de-

partamento Statybos normavimo skyriaus vy-

riausiasis specialistas. 

ES praktika rodo, kad šalyse, kur nebuvo 

pasinaudota galimybe numatyti pereinamuosius 

laikotarpius aukštesniems energinio naudingu-

mo reikalavimams įgyvendinti, t. y. jie įsigaliojo 

iš karto, rinka patyrė nemažą šoką ir nesugebėjo 

tinkamai vykdyti nustatytus reikalavimus.

Lietuvoje, norint palengvinti statybos ir pro-

jektavimo išlaidų prognozavimą, buvo pasirink-

tas pereinamasis tarpinių reikalavimų taikymo 

laikotarpis iki 2017 metų. Reikalavimai buvo nu-

statyti 2012 metais, numatant laipsnišką jų kilimą 

kas 2 metus, taip pereinant nuo C klasės reikala-

vimų (2012-aisiais) iki A++ klasės (2021-aisiais). 

T. Baranauskas nenori prognozuoti, ar varto-

tojai – kaimo vietovių ar miesto gyventojai – galė-

tų tikėtis kokių nors lengvatų, išimčių naujo Seimo 

atėjimo proga. Tačiau patikino, kad reglamentų 

korekcijos, peržiūros vyksta nuolat, atsižvelgiama 

į makroekonominius, finansinius rodiklius. 

„Tai privalu daryti kas penkerius metus, ir 

tas laikotarpis kaip tik bus praėjęs – reikalavi-

mai buvo apskaičiuoti, suformuluoti 2012 me-

tais. Kitąmet ir vadovaudamiesi ES direktyvos 

reikalavimais, ir dėl to, kad manome esant tai 

tikslinga – juk keitėsi naftos kainos, visos kuro 

kainos, statybos darbų bei medžiagų kainos – 

perskaičiuosime tą optimalų lygį“, – sakė AM  

specialistas. 

tema
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Keli mėnesiai vilties, papildomas 

laikas namų darbams, sąmoningas 

laiko vilkinimas norint pasitvirtinti 

nebaigtus projektus – taip ir 

panašiai kalbėta apie sprendimą 

atidėti keliems mėnesiams 

privalomą reikalavimą projektuoti 

ir statyti naujus pastatus, 

atitinkančius ne žemesnę 

kaip A energinio naudingumo 

klasę. Tie, kurie prašė atidėti 

sprendimą, argumentavo, kad tam 

dar nepasiruošta: nepasiruošę 

architektai, nepasiruošę 

statybininkai, nepasiruošę 

plėtotojai. Ir svarbiausia – 

nepasiruošę pirkėjai. Ar tikrai 

užteko kelių mėnesių?

Ar rinkos žaidėjams 
užteko pratęsimo?

Darius BABICKAS

forumas / 1

Arvydas AVULIS

Bendrovės „Hanner“ valdybos 

pirmininkas

Kitaip jau nebus – reikia pradėti statyti A ener-

ginio naudingumo klasės būstus. Vertindami 

mūsų kompanijos patirtį – pirmuosius A klasės 

daugiabučius pastatėme 2013 metais – anks-

čiau vartotojai tikrai nebuvo subrendę pirkti 

energiškai efektyvesnį, bet brangesnį būstą. 

Reikėjo daugiau laiko, kad žmonės suvoktų, 

kas tas energinis efektyvumas, ką jis duoda.

Dabar vartotojų mąstysena jau pasikei-

tusi – jie klausinėja, teiraujasi, analizuoja, ly-

gina. Tačiau aišku, kad vartotojai ir šiandien 

nėra pasiruošę mokėti nė cento daugiau už 

A klasę. Rinkoje kurį laiką bus pereinamasis 

laikotarpis, ir kol bus siūlomi B energinio nau-

dingumo klasės butai, plėtotojai, norėdami 

parduoti A klasės butus, savo sąskaita turės 

mažinti kainą. 

Todėl kai teikėme siūlymus dar kurį laiką 

atidėti privalomuosius A energinio naudingu-

mo klasės reikalavimus, norėjome, kad rinka 

labiau subręstų. 

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl siū-

lėme atidėti reikalavimus – nebuvo pakan-

kamai projektuotojų, kurie galėtų parengti 

energiškai efektyvių namų projektus. Tokius 

specialistus buvo galima suskaičiuoti ant vienos 

rankos pirštų. Tam, kad įvertintume parengtus 

projektus, turime samdyti ekspertus, kurie galė-

tų pateikti pastabų, kaip viską teisingai padary-

ti. Tai sudėtingi skaičiavimai, o architektai labiau 

linkę pateikti tik architektūrinius sprendimus. To-

dėl turi būti trečia šalis, kuri sužiūrėtų ir techno-

loginius siūlymus.

Mes kėlėme klausimą, ko iš tikrųjų reikia – 

ar A klasės namų su alternatyviais energijos šal-

tiniais, ar mažai energijos naudojančių pastatų. 

Pastaruosius statyti mes mokame. Tačiau reikė-

jo išaiškinti, kaip traktuoti tuos atsinaujinančius 

energijos šaltinius, kodėl neužtenka tik mažai 

energijos naudojančių pastatų. Diskusijos vyko, 

ir jos buvo labai emocingos. 

Niekas nepaneigs, kad A klasė geriau. Tačiau 

ir brangiau. Todėl ir lieka neaišku, ko reikia – ar 

statyti mažai energijos nau-

dojančius pastatus, ar kad 

tie pastatai dar patys ga-

mintų energiją? Į šį klausimą 

nėra aiškaus atsakymo.  
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Algirdas KAUŠPĖDAS

Architektas

Sąmoningi architektai nė kiek neapsidžiaugė, 

kad A energinio naudingumo klasės reikalavimai 

buvo atidėti. Jie supranta, kad anksčiau ar vėliau 

aukšti energijos kriterijai bus privalomi. Architek-

tai kelia kitą klausimą – ar jų kūryba nebus per-

nelyg sureguliuota? Ar jie išliks kūrėjai?

Juk žinome, kaip sovietmečiu buvo paskelb-

ta visuotinė industrializacija, siekiant efektyvinti 

namų statybą, kaip atsirado tipinių plokščių ga-

myklos ir tipiniai projektai. Rezultatas – visiškai 

vienodi gyvenamųjų namų kvartalai po visą so-

vietų sąjungą. Tiesa, tuo pasinaudojo ir pasišai-

pė kiti kūrėjai – Eldaras Riazanovas sukūrė „Liki-

mo ironiją, arba Po pirties“.

Reikia suvokti, kad pastatų A energinio nau-

dingumo klasių atsiradimas iš esmės yra labai 

didelė revoliucija. Aš tai palyginčiau su XIX am-

žiaus pramonės revoliucija Anglijoje. Kiekviena 

revoliucija paremta jėga, prievarta – t. y. įsta-

tymu. O prievarta visus vienodina, unifikuoja, 

apvelka uniformomis. Ar pastatai netaps tik eko-

nomiškomis dėžėmis?

Architektai remiasi tvarumo ir darnos dės-

niais, kurių pirmasis yra ĮVAIROVĖ. Gamtoje 

nėra vienodų objektų, nėra tik vienos rūšies žuvų 

ar paukščių. Žinomų gyvybės rūšių yra apie 12 

mln., ir tai tik nedidelė dalis iš visų esamų, kurių 

niekas taip ir nesuskaičiavo.

Iš įvairovės, t. y. iš konkurencijos, atsiranda ti-

krasis tvarumas. Tai puikiai iliustruoja viso pasau-

lio senamiesčiai – visi juose nori gyventi, nuva-

žiavę į kitą miestą visi nori aplankyti senamiestį. 

Kodėl? Nes čia labai daug įvairovės. Kiekvienas 

pastatas turi savo istoriją, kiekvienas byloja savo 

tapatybę. Ir žmogus yra nuostabus įvairovės pa-

vyzdys – visi mes skirtingi, klonų nėra.

Kaip išsaugoti įvairovę? Pagrindinė sąlyga – 

pakantumas. Architektūroje tai – kontekstualu-

mas. Geras architektas į klausimą, koks pasta-

tas geras, visada atsakys: tas, kuris atrodo tarsi 

išdygęs, išaugęs iš aplinkos. Kaip grybas, kaip 

medis prisitaikęs aplinkoje. Ir toks pastatas, jei 

tik turi ryšį su kontekstu, visada skirsis nuo kitų.

Antras tvarumo principas, mano galva, yra 

KOKYBĖ. Kalbant apie A energinės klasės pasta-

tus, neįmanoma apeiti kokybės, nes tai ypatybių 

visuma, kuri leidžia atlaikyti atmosferinį aplinkos 

poveikį. Manau, tuo pačiu ir revoliucinį projekta-

vimą, nes A energinio naudingumo klasės pas-

tatai reikalauja iš architektų revoliucijos darbo 

kokybės srityje. Architektūra tampa ir tiksliuoju 

mokslu.

Kas gali suartinti, sulieti į visumą ĮVAIROVĘ ir 

KOKYBĘ? Tai trečias tvarumo dėsnis – SINERGI-

JA. Nelieka vienišo architekto – menininko. Visi 

pastato kūrimo proceso dalyviai turi veikti sutar-

tinai, pakilti virš siaurų interesų ir žvelgti plačiau, 

vadovaudamiesi holistiniu požiūriu.

Sinergiją įkūnija INTEGRALUMAS – mūsų 

šaknys, kurios mus sieja su tikrove ir aplinka, 

įvairūs mūsų gebėjimai: profesiniai, kalbų, pro-

gramų ir kt.

Architektams teks labai svarbus vaidmuo, ir 

aš manau, kad kol kas jie turi per mažai reikš-

mės ir svorio mūsų visuomenėje. Architektai vi-

suomenėje turėtų užimti daug svarbesnę vietą, 

prisiimti daug daugiau lyderystės ir atsakomy-

bės. Tam reikia turėti labai daug gebėjimų, būti 

labai kompetentingam ir integruotam. Toks vai-

dmuo reikalauja ekonomikos, fizikos, socialinių 

procesų išmanymo, ekologijos sampratos. Ar-

chitektas turėtų būti savotiškas įvairių disciplinų 

taikytojas, balansas. Tik tokiu būdu galima pa-

siekti DARNĄ.

Iš esmės tai yra tarpdiscipliniškumas – archi-

tektas turi išmanyti daugelį sričių, nes visos jos 

daro architektūrai įtaką. Šiuolaikine kalba tariant, 

architektas turi būti labai išmanus. Suprojektuoti 

A energinio naudingumo klasės pastatą neturint 

šiluminės fizikos, inžinerinių komunikacijų ir dar 

daugybės kitų disciplinų žinių nepavyks.

Taigi į pastato projektą reikia investuoti daug 

daugiau laiko ir pastangų. Tačiau ar visuomenė 

suvokia A energinių klasių turinį? Ar būstų savi-

ninkai pasirengę plėtotojams už A klasę mokė-

ti daugiau? Ar investuotojai ir projektų plėtotojai 

pasiruošę architektams mokėti adekvatų atlygį?

Atsakymą nuspėti ne-

sunku. Tuomet kyla kitas 

klausimas: kaip iš architek-

tų pareikalauti įvairovės ir 

kokybės?  
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Martynas ŽIBŪDA

Bendrovės „Eika“ plėtros direktorius 

Tikėtina, kad pirkėjai gali abejoti, ar verta 

mokėti didesnę kainą už energiškai efektyves-

nį būstą, nežinodami visų jo privalumų. Lyginant 

ekonomiškesnį naujos statybos būstą su senos 

statybos daugiabučiais, skiriasi ir darbų atlikimo 

technologijos, ir sandarumas, kuris lemia šildy-

mo kainą – naujos statybos namuose užtikrina-

mos gerokai mažesnės šildymo išlaidos, kartais 

šis skirtumas siekia net iki keliolikos kartų. 

Lyginant A ir B energinio efektyvumo kla-

sės būstą, skiriasi ne tik sandarumas, bet ir vė-

dinimo būdas. B energinio naudingumo klasę 

ir daugiabučiuose, ir vienbučiuose namuose 

pavyksta pasiekti įrengus natūralaus vėdinimo 

sistemą. Toks vėdinimas yra efektyvus, tačiau 

taip prarandama dalis šilumos. Todėl A energi-

nio naudingumo klasės pastatuose įrengiamas 

priverstinis mechaninis vėdinimas su šilumos  

perkelta į 12 p. 
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nauji sprendimai pateisina lūkesčius. Šiais me-

tais pradėjome plėtoti projektą sostinės Žirmūnų 

rajone, kur visi namai bus A energinio naudin-

gumo klasės. Dar tik projekto pradžia, bet susi-

domėjimą kylančiais namais jaučiame jau dabar.

Pirkėjai rinkdamiesi būstą vis dažniau užduo-

da klausimų apie energinį namo naudingumą. 

Labiausiai juos domina būsimos šildymo sąnau-

dos. Kadangi energinė klasė pastatui yra priski-

riama remiantis ne faktinėmis sąnaudomis praė-

jus šildymo sezonui, bet teoriniais skaičiavimais 

pasibaigus namo statyboms, esminis tikslas – 

kad energinio naudingumo sertifikate įrašyta 

pastato klasė ne būtų vien teoriniame lygmenyje 

užfiksuoti skaičiai, bet realiai atitiktų kuo mažes-

nes išlaidas pasibaigus šildymo sezonui.

Tikime, kad greitu metu pirkėjai įvertins aukš-

tą energinę klasę ne vien kaip galimybę sutaupyti, 

bet ir kaip vieną svarbiausių būsto, gyvenimo ko-

kybės, sveikesnės namų aplinkos kriterijų. 

Ar planuotume žengti dar žingsnį į priekį ir sta-

tyti A+ energinio naudingumo daugiabutį nelauk-

dami 2018 metų? A+ energinio naudingumo klasė 

nuo A klasės skiriasi tuo, kad A+ klasės pastatuo-

se šildymui sunaudojamos energijos dalis yra pa-

gaminama pasitelkiant atsinaujinančius energijos 

šaltinius. Tokiu būdu siekiama tausoti aplinką ir 

taupyti energiją. Nors nuo 2018 metų bus įteisin-

tas reikalavimas statyti A+ energinio naudingumo 

klasės daugiabučius, viename iš savo projektų jau 

esame įdiegę geoterminį šildymą ir saulės kolek-

torius. Į naujas technologijas investuojame jau da-

bar – mums tai nėra tolima ateitis. Tai – realybė, 

kuri netrukus taps neišven-

giama visiems nekilnojamo-

jo turto plėtotojams.  

Eugenijus ZAREMBA

Bendrovės „Veikmė“ direktorius

Kai buvo nustatyta pirmoji A energinio naudingu-

mo klasės reikalavimų įsigaliojimo data, jau prieš 

metus daugelis statytojų ėmė apie tai kalbėti. Ta 

tema plačiau imta diskutuoti žiniasklaidoje, pa-

mažu kilo susidomėjimas. Didžiausias dėmesys 

pasiektas būtent tada, kai pranešta apie privalo-

mų reikalavimų atidėjimą vėlesniam laikui. Tuo-

met informacijos srautas apie A energinio nau-

dingumo klasę sumažėjo.

Tačiau pastebėjome, kad būsto pirkėjų su-

sidomėjimas energiniu naudingumu nesumen-

ko. Jų sąmonėje liko žinia, kad būstas turės 

būti energiškai efektyvus, ir dažniausias pirkėjų 

klausimas, užduodamas statytojams, buvo apie 

energinį efektyvumą, A klasę.

Atsakingi plėtotojai jau anksčiau reagavo į 

pirkėjų išmanumo didėjimą. Juk negali ignoruo-

ti poreikio rinkoje. O išmanesnių pirkėjų gretos 

nuolat auga, socialiniai tinklai puikiai tam pasi-

tarnauja. Klausiama apie sandarumą, mikrokli-

matą, garso komfortą. A klasė pamažu tapo tarsi 

savaime suprantamas dalykas, todėl jau dabar 

kalbama apie aukštesnes energinio naudingu-

mo klases.

Kadangi rinkoje būsto pasiūla smarkiai iš-

augusi, prognozavome lėtesnį butų pardavimų 

srautą savo įgyvendinamuose projektuose. Ta-

čiau energinio efektyvumo A klasė pirkėjams 

padarė teigiamą įspūdį. Priėjome išvadą, kad 

jie jau seniai pasiruošę pirkti kokybiškesnį būs-

tą, tik rinkoje nebuvo tinkamos pasiūlos. Todėl 

sprendimas nelaukti privalomų reikalavimų ir im-

tis energiškai efektyvių projektų anksčiau smar-

kiai pasiteisino. Abejones, kad pirkėjai dar nesu-

brendę A klasės būstui, galima drąsiai atidėti į 

šalį – tikrai subrendę.

Žmonės priartėjo prie lūžio taško ir nebeno-

ri žemesnės nei A energinio naudingumo klasės 

būsto. Taip, dar yra tokių, kurie perka prastes-

nės kokybės butus nuomos verslui – tokių kli-

entų bus ir ateityje. Tačiau ieškantieji būsto sau 

tikrai nenorės investuoti į prastą kokybę.

Kas labiausiai baiminosi ir baiminasi priva-

lomųjų A klasės reikalavimų? Tie, kurie neinves-

tuoja į savo žinias: projektuotojai, kurie neper-

ka tinkamos programinės įrangos, nedalyvauja 

tobulinimosi kursuose ir tik braižo kartotinius 

projektus, statybininkai, kurie mažai domisi nau-

jovėmis ir technologijomis. Tačiau tokiems jau 

greitai sumažės darbų, tokių asmenų nenorės 

samdyti mąstantieji progresyviau.

Nelabai suprantu, kodėl reikėjo keliems mė-

nesiams nukelti privalomuosius A klasės reika-

lavimus. Rinkoje stabiliai dirbančioms įmonėms 

tai nepadarė jokios įtakos. Nebent buvo tam ti-

krų interesų. Juk nėra drau-

dimo statyti būstą apskritai. 

Yra tik reikalavimas statyti 

kokybiškiau.  

atgavimu, ir tai užtikrina, kad keičiantis orui šilu-

ma liks pastate. 

Nuolat palaikome dialogą su būsto pirkėjais, 

pasakojame jiems apie A energinio naudingumo 

klasės daugiabučių privalumus, atskleidžiame 

skirtumus, kad turėdami daugiau žinių jie galė-

tų lengviau priimti sprendimą įsigyti tokį būstą. 

Pamažu įsigalėjus Europos Sąjungos direktyvai 

keičiasi ir pirkėjų požiūris, vis svarbesnis tampa 

ekonomiškumas ir sveikesnė namų aplinka. 

Dar gerokai iki teisės aktų įsigaliojimo pasta-

tėme visus A klasės reikalavimus atitinkantį dau-

giabutį. Tai padarėme anksčiau, nes norėjome 

vieni pirmųjų rinkoje pristatyti technologiškai pa-

žangesnį ir aukštesnį gyvenimo lygį užtikrinan-

tį būstą. Suprantame, kad naujovėms reikia ne 

tik laiko, bet ir gyvenimiškos patirties. Ji svar-

bi ir mums, ir gyventojams norint įsitikinti, kad 

forumas / 3
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Manyčiau, kad neteisingai keliamas klausimas kalbant apie tai, ar padėjo 

kam nors pasiruošti reikalavimų A klasei atidėjimas, ar ne. Daugiau turime 

šnekėti apie esamą situaciją ir tai, ko reikia siekti. Čia išskirčiau kelias su-

dėtines dalis: projektavimą, statybą ir pastato pridavimą naudoti. 

Kalbant apie projektavimą, jau prieš kelerius metus pastebėjome, 

kad žmonės, kurie statosi namus sau, užsako kokybišką projektą, renka-

si statybininkus, kurie, jų nuomone, dirba kokybiškai. Pasitaiko atvejų, kai 

jie, turėdami parengtą pastato projektą, tinkantį B energinio naudingumo 

klasei, statybos metu nori pakeitimų, kurie leistų pasiekti A klasę.

A energinio naudingumo klasės pastatams reikalingi kitokie projek-

tai, čia daugiau dėmesio skiriama gamtos šaltiniams, kurie prisideda prie 

pastato energinio naudingumo, paisoma namo ir jame numatytų langų 

padėties pasaulio šalių atžvilgiu. Projektuojant būna atliekami prelimina-

rūs skaičiavimai, parodantys, ar pastatas atitiks A klasę. Tai, kaip rengia-

mi projektai, labai priklauso nuo to, kas tai daro. Yra daug profesionalių 

projektuotojų, kurie domisi naujovėmis, kelia savo kvalifikaciją, žengia 

koja kojon su rinka. Yra ir tokių, kurie nespėja su rinka ir jos pokyčiais. 

Parengtą projektą reikia įgyvendinti. Čia svarbiausia, kad būtų stato-

ma taip, kaip numatyta projekte. Jeigu yra nubraižyti mazgai, jie turi būti 

sumontuojami taip, kaip pateikta. Negali būti jokios saviveiklos, nes tuo-

met norima energinio naudingumo klasė gali būti nepasiekta. Vis dar pa-

sitaiko statybininkų, kurie pasako: mes padarysime pigiau, nedaug kas 

skirsis. Siūloma pakeisti projekte numatytus sprendinius arba pasirinktas 

medžiagas pigesnėmis. Jeigu užsakovas tuo susigundo, rizikuoja nepa-

siekti A klasei keliamų parametrų. Todėl labai svarbų vaidmenį turi atlikti 

techniniai prižiūrėtojai, kad patikrintas pastato sandarumas leistų suteikti 

A energinio naudingumo sertifikatą.

Kalbant apie medžiagų gamintojus – ar jie pasiruošę A klasės reika-

lavimams – manau, kad taip. Izoliacinių medžiagų gamintojai jau prieš 

keletą metų ėmė siūlyti sprendimus, užtikrinančius geresnę atitvarų ši-

lumos varžą. Todėl šioje srityje nematyčiau jokių kliūčių siekti energinio 

naudingumo.

Problemą įžvelgčiau kitur. Lietuvoje ne visai teisinga komunikacija, 

susijusi ir su A energinio naudingumo klase, ir su renovacija. Visada pa-

brėžiamas mažesnis energijos naudojimas. Tačiau labai mažai kalbama 

apie tai, ką gauna žmogus įsigijęs A klasės būstą: kad gauna geresnę 

gyvenimo kokybę, visada šiltas sienas, grindis, gerą vėdinimo sistemą, 

užtikrinančią šviežią orą. Taigi tokios komunikacijos pasigendama. Žmo-

nės turi žinoti, kokias naudas gauna įsigydami A klasės būstą (o tai ne tik 

mažesnės šildymo sąnaudos). Be to, būstas – nemaža vienkartinė inves-

ticija. Nusipirkus žemo energinio naudingumo klasės 

namą ir po kurio laiko nusprendus jį parduoti, manau, 

tai bus padaryti gerokai sunkiau, negu siūlant A ener-

ginio naudingumo klasės namą. A klasės pastatai ti-

krai turi didesnę vertę.  

Audronė ENDRIUKAITYTĖ

Bendrovės „Paroc“ 

rinkodaros vadovė 

Baltijos šalims
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Lietuva tampa renovacijos švyturiu 
kaimyninėms valstybėms 

Užs. 

Laura ČYŽIŪTĖ
„Mūsų šalis gali pelnytai didžiuotis pasiekimais daugiabučių namų renovacijos srityje“, – 

sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė. Tačiau iš tiesų didžiuotis galima tik žinant,  

kad esi už ką nors geresnis. Ar tai reiškia, kad Lietuva renovacijos mastais pralenkė 

kaimynines valstybes? Ar 1,7 tūkst. atnaujintų daugiabučių ir yra tas pasididžiavimą 

skatinantis skaičius? O gal mūsų renovuoti namai ne skaičiumi, bet kokybe lenkia kaimynus? 

Kokie tikrieji Lietuvos pasiekimai vertinant daugiabučių renovaciją Europos kontekste?

Atnaujintas 

daugiabutis 

Anykščiuose, 

Ažupiečių g. 4.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
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Sėkmės formulę surado  
prieš trejus metus

ietuvoje iš viso yra apie 35 tūkst. 

daugiabučių namų, statytų iki 

1993 metų. Būtent šis segmen-

tas ir patenka į energiškai ne-

efektyvių, renovuotinų namų 

sąrašą. Būsto energijos taupymo agentūros 

(BETA) duomenimis, nuo 2005 metų iki šiol re-

novuota apie 1,7 tūkst. daugiabučių pastatų. Tai 

sudaro vos 5 proc. visų senos statybos daugia-

bučių namų. 

Ir Aplinkos ministerija, ir Daugiabučių namų 

atnaujinimo programą administruojanti BETA 

sutartinai tikina, kad vertinti renovacijos pasie-

kimus per pastaruosius 11 metų nėra teisinga. 

Nuo 2005 iki 2013 metų pavyko atnaujinti vos 

480 daugiabučių namų. Tačiau vien per pasta-

ruosius trejus metus atnaujintų namų skaičius 

yra du su puse karto didesnis ir siekia 1,2 tūkst. 

Daugiau kaip 700 daugiabučių namų šiuo metu 

yra renovuojami arba ieškoma rangovų renova-

cijos darbams atlikti. 

Staigų renovacijos šuolį lėmė 2013 metais 

pradėtas taikyti naujas modelis, kai į daugiabu-

čių atnaujinimo procesą buvo įtrauktos šalies 

savivaldybės. Vietos valdžiai perleista iniciatyva 

atrinkti energiškai pačius neefektyviausius dau-

giabučius, įtikinti jų gyventojus renovacijos nau-

da ir pasirūpinti projektų įgyvendinimu nuo pra-

džios iki galo. 

Iniciatyvos perkėlimas nuo gyventojų ant sa-

vivaldybių paskirtų administratorių pečių visoms 

projekte dalyvaujančioms šalims pasirodė pats 

priimtiniausias. Šiandien apie 70 proc. visų re-

novuojamų daugiabučių atnaujinami būtent sa-

vivaldybių iniciatyva. 

„Sėkmę lemia teisinga komunikacija su gy-

ventojais. Socialiai remtiniems asmenims, gau-

nantiems kompensaciją už šildymą, buvo labai 

aiškiai pateikta žinutė: jeigu dalyvausite renova-

cijoje, jums valstybė šimtu procentų rems visą 

projektą, o jeigu trukdysite – neteksite kompen-

sacijų už šildymą.

Šis modelis labai padėjo išjudinti renovaci-

jos procesą. Valstybė iš to irgi gauna naudą. Per 

pastaruosius trejus metus kompensacijoms už 

šildymą skiriama 5 proc. mažiau biudžeto lėšų. 

Tiesa, tam įtakos turi keletas faktorių, tačiau re-

novacija čia taip pat atlieka nemažą vaidmenį. Įsi-

vaizduokite, kad šiandien yra renovuota daugiau 

kaip tūkstantis namų, kuriuose gyvena nemažai 

socialiai remtinų asmenų. Ir jiems kompensacijų 

mokėti nebereikia. O kas yra kompensacija už 

šildymą? Tai pinigai, metami į orą“, – tikino aplin-

kos viceministrė.

Latviai žvalgosi į mus 

Anot mūsų šalies specialistų, Lietuvos pavyzdys ir 

praktinė pastarųjų trejų metų patirtis renovuojant 

daugiabučius namus aplinkines valstybes labai 

žavi. Jų žodžius patvirtina atgarsiai, sklindantys 

iš kaimyninių Baltijos valstybių. Latvijos žiniasklai-

doje vis dažniau nuskamba griežtesni raginimai 

nacionalinei valdžiai imtis priemonių, galinčių pa-

gerinti senos statybos daugiabučių būklę, kartu 

pažabojant dideles šilumos energijos sąnaudas. 

„Pokalbių metu su Latvijos ir Estijos atsto-

vais, dirbančiais daugiabučių namų atnaujinimo 

srityje, susidariau įspūdį, kad jie neturi tokio pro-

greso. Kaimynai neturi tokios didelės nacionali-

nės programos“, – atskleidė D. Matonienė. 

„Dabar jau galvojame apie kvartalinę renova-

ciją, ir latviai čia atsilieka. Pas mus sakoma, kad 

ta aktyvi renovacija dar tik prasideda, o La tvijoje 

pradžia dar neužfiksuota kaip pradžia“, – lygino 

BETA direktorius Valius Serbenta.

Visoje Latvijoje yra apie 94 proc. senos sta-

tybos daugiabučių namų, kuriuos būtina reno-

vuoti. Apie 70 proc. latvių gyvena senos staty-

bos pastatuose, iškilusiuose 1964–1990 metais. 

Būtent šis segmentas sudaro du trečdalius visos 

Latvijos gyvenamųjų namų rinkos. Latvijos staty-

bos ekspertai tikina, kad eksploatacinis šių so-

vietmečiu statytų daugiabučių laikotarpis baigsis 

2020–2040 metais. Jei iki tol pastatai nebus at-

naujinti iš esmės, Latvijos laukia neišvengiama 

katastrofa, kuri nuvilnys nacionaliniu lygmeniu.

Kadangi renovacijos sąnaudos namų savi-

ninkams vargiai pakeliamos, Latvijos naciona-

linė valdžia raginama ieškoti finansinių instru-

mentų, kurie iš dalies padengtų gyventojams, 

ypač gaunantiems mažas pajamas, tenkančias 

renovacijos išlaidas. Siūloma remiantis Lietuvos 

pavyzdžiu kurti nacionalinio lygmens programą, 

kuri apimtų ne tik finansinės paramos klausimus, 

bet ir teisinės bazės sureguliavimą, savivaldos 

institucijų įtraukimą bei aktyvios komunikacijos 

su gyventojais užtikrinimą. 

Estijoje po staigaus šuolio  
įsivyravo sąstingis

Šiaurinė kaimynė Estija daugiabučių namų re-

novacijos srityje yra labiau pažengusi už latvius. 

Čia proveržiu laikomas 2009–2013 metų laikotar-

pis, per kurį atnaujinti 553 senos statybos dau-

gi abučiai namai. Šiandien juose šilumos ener-

gijos išeikvojama 40 proc. mažiau, palyginti su 

laikotarpiu iki renovacijos. 

Estijoje didžiausias vaidmuo teko viešajai fi-

nansinei institucijai „KredEx“, kuri ir šiuo metu rū-

pinasi atnaujinamų daugiabučių finansavimu. Jos 

sukurtas modelis labai panašus į galiojantį Lietuvo-

je. Estijos gyventojams, dalyvaujantiems daugia- 

bučių namų atnaujinimo programoje, suteikiama 

35 proc. parama, sukurtos palankios paskolų tei-

kimo sąlygos su mažesnėmis palūkanomis, o pa-

skolos grąžinimo laikotarpis siekia 20 metų. 

Lietuvoje maksimali 35 proc. parama pro-

gramos dalyviams teikiama tuo atveju, jeigu re-

novuotas daugiabutis pasiekia ne mažesnę kaip 

C energinio efektyvumo klasę ir skaičiuojamosios 

šilumos energijos sąnaudos sumažėja ne ma-

žiau kaip 40 proc. Estijoje maksimalios 35 proc. 

paramos gali tikėtis tie programos dalyviai, kurių 

ne tik namas pasiekia C energinio naudingumo 

klasę, bet ir jam šildyti po renovacijos sunaudo-

jama 50 proc. mažiau šilumos energijos. 

Vis dėlto su 2013-ųjų pabaiga Estijos renova-

cijos tempai gerokai sulėtėjo. Lietuvos specialistų 

tikinimu, šiauriniai kaimynai didesnių ambicijų dau-

giabučių namų atnaujinimo srityje šiuo metu neturi. 

L

Sėkmę lemia teisinga komunikacija su gyventojais. 
Socialiai remtiniems asmenims, gaunantiems  
kompensacijas už šildymą, buvo labai aiškiai  
pateikta žinutė: jeigu dalyvausite renovacijoje,  
jums valstybė šimtu procentų rems visą projektą.  
/ Daiva MATONIENĖ /
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Pas mus ne tik įgyvendinamos bazi-
nės priemonės, bet ir domimasi alter-
natyviais energijos šaltiniais, jų die-
gimu. Turime ne vieną dešimtį namų, 
kuriuose įrengti alternatyvūs energijos 
šaltiniai, ir tai pasiteisina. / Valius SERBENTA /

„Pas mus ne tik įgyvendinamos bazinės prie-

monės: šiltinamos sienos, stogas, tvarkoma šil-

dymo sistema, keičiami langai, galvojama apie 

kvartalinę renovaciją, bet ir domimasi alternaty-

viais energijos šaltiniais, jų diegimu. Turime ne 

vieną dešimtį namų, kuriuose įrengti alternaty-

vūs energijos šaltiniai, ir tai pasiteisina“, – tvirtino 

V. Serbenta. 

„Mūsų sėkmę rodo ir kaimyninių valstybių 

domėjimasis ne Estijos ar Latvijos, bet Lietuvos 

modeliu. Baltarusija ir Ukraina aktyviai domisi 

mūsų daugiabučių namų atnaujinimo programa. 

Nors infrastruktūros, techninės bazės, nuosavy-

bės situacija panaši ir Estijoje, ir Latvijoje, tačiau 

ir ukrainiečiai, ir baltarusiai nori mūsų praktinės 

patirties. Mūsų praktiniai pavyzdžiai jiems labai 

svarbūs, mūsų pamokos jiems neįkainojamos, 

jos gali apsaugoti nuo klaidų ir padėti siekti ge-

resnių rezultatų“, – antrino D. Matonienė.

 

Lenkija pirmauja skaičiumi,  
bet ne kokybe

Visiškai kitoks daugiabučių namų atnaujinimo 

modelis taikomas Lenkijoje. Čia iniciatyva už 

pastato atnaujinimą tenka daugiabučių namų 

bendrijoms, ir jos į procesą įsitraukia gana ak-

tyviai. Nerenovuotų namų kaimyninėje valstybė-

je nėra daug, tačiau šis teiginys teisingas tik tuo 

atveju, jeigu renovacija laikysime ir dalinius at-

naujinimo darbus.

Daugiabučių namų atnaujinimo progra-

moje dalyvaujantiems lenkams valstybė skiria 

15 proc. paramą. Lietuvoje paramos dydis tie-

siogiai priklauso nuo namo pasiektų energinio 

efektyvumo rodiklių, tačiau Lenkijoje nei pakitusi 

namo energinio naudingumo klasė, nei šilumos 

sunaudojimo kiekiai įtakos paramos dydžiui ne-

turi. Čia galima iš esmės atnaujinti visą daugia-

butį arba tik apšiltinti jo stogą ir viršutinį aukštą – 

15 proc. parama bet kokiu atveju bus skiriama.

Kadangi parama neskatina siekti dides-

nių rodiklių, visi su daugiabučių renovacija su-

siję procesai Lenkijoje – kur kas paprastesni. 

Lietuvoje visu namo atnaujinimo procesu daž-

niausiai rūpinasi savivaldybių paskirti adminis-

tratoriai, o Lenkijoje administratorių samdo pati 

bendrija. Rangovų atranka nėra griežtai regla-

mentuota, todėl gyventojai gali samdytis bet 

kurią juos dominančią statybų kompaniją. Lie-

tuvoje visi rangos darbai perkami surengus kon-

kursą. Jame gali dalyvauti tik minimalius kvali-

fikacinius reikalavimus atitinkančios įmonės, o 

laimi ta, kuri pasiūlo mažiausią kainą. 

„Skirtumų yra ir daugiau. Lietuvoje kokybės 

priežiūros sistema yra daugiapakopė. Tų institu-

cijų, kurios tikrina ir prižiūri daugiabučių namų 

modernizaciją, yra kiek daugiau nei užsienyje. 

Lenkijoje statybos technine priežiūra daugiau rū-

pinasi užsakovas ir kreditavimo įstaiga – bankas. 

Praktiškai tuo ir apsiribojama. Lenkijoje papras-

tai sprendžia bankas ir užsakovas – tenkina juos 

atlikti darbai ar ne. Tuomet kaip su ta kokybe?“ – 

svarstė V. Serbenta. 

Nesant griežtam reglamentavimui, šiurkš-

taus statybų broko pavyzdžių Lenkijoje yra pasi-

taikę. Būta atvejų, kai nuo atnaujintų daugiabu-

čių fasado krito netinkamai pritvirtintos apdailos 

plokštės. O Lietuvoje per pastaruosius trejus 

metus esminių kokybės pažeidimų renovuojant 

daugiabučius namus nebuvo. Yra fiksuojamos 

tik techninės klaidos, defektai, kurie operatyviai 

dar statybos laikotarpiu yra ištaisomi. 

Idealas – vis dar Vokietija

Didėjant renovacijos mastams Lietuvoje auga ir 

procesą reguliuojančių institucijų ambicijos. Nuo 

pavienių daugiabučių namų atnaujinimo pama-

žu pereinama prie kvartalinės renovacijos, kai iš 

esmės atnaujinami ne tik kvartalo pastatai, bet 

ir teritorijoje esantys apšvietimo tinklai, sutvar-

komos viešosios erdvės. Remiantis Vokietijos 

kvartalų atnaujinimo patirtimi pirmieji pavyzdiniai 

projektai šiuo metu įgyvendinami Šiauliuose, 

Utenoje ir Birštone. 

„Vokietijoje kvartalinė renovacija vykdoma 

jau šeštus metus. Šios valstybės požiūris į kom- 

pleksinę renovaciją mus žavi ne tik tuo, kaip 

sutvarkomi namai, bet ir tuo, kaip sprendžiami 

kompleksiniai klausimai: neįgaliųjų integracija, 

jiems pritaikant teritorijoje esančius kelius, įva-

žiavimus, gyventojų skatinimas daugiau judėti 

tiesiant dviračių takus, žaliųjų zonų sutvarkymas. 

Vokiečių patirtis atnaujinant kvartalus, jų prakti-

niai pavyzdžiai ir atliktos studijos šiandien mums 

labai naudingi“, – tikino aplinkos viceministrė.

„Pavienius namus renovuoti nėra taip efekty-

vu. Pavienė renovacija naudos teikia tik patiems 

to namo gyventojams. Tačiau norint sutaupyti 

daugiau šilumos energijos ir galvojant apie ma-

žesnes nacionalines sąnaudas, kvartalinė reno-

vacija neišvengiama. Kitas aktualus pavyzdys – 

alternatyvių energijos šaltinių diegimas. Vakarų 

Europoje einama prie to, kad namai turėtų pa-

tys save išlaikyti, ir orientuojamasi į pasyviuosius 

pastatus. Alternatyvių energijos šaltinių diegimas 

yra perspektyvus ir Lietuvoje, tačiau kaskart reikia 

tinkamai įvertinti renovuojamam namui ar kvarta-

lui tenkančias investicijas bei būsimą finansinę 

naudą“, – nuomone dalijosi BETA direktorius. 

Programos populiarumas skatina  
dairytis naujų investuotojų

Lietuvoje daugiabučių namų atnaujinimas finan-

suotas JESSICA, o nuo 2015 metų gegužės – 

JESSICA II fondų lėšomis. Pastarasis padėjo už-

tikrinti sklandų perėjimą nuo 2007–2013 metų 

prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) in-

vesticijų periodo. 

Vis dėlto augant atnaujinamų daugiabučių 

skaičiui ir didėjant renovacijos populiarumui tarp 

gyventojų, kilo poreikis ieškoti naujų finansavi-

mo šaltinių, norint pritraukti daugiau privačių in-

vestuotojų lėšų.

Šiuo tikslu Finansų ir Aplinkos ministerijos bei 

Europos investicijų bankas pasirašė trišalę sutartį, 

pagal kurią įsteigtas Rizikos pasidalijimo fondas. 

Jo dydis – 100 mln. eurų ES fondų lėšų, leisiančių 

pritraukti apie 500 mln. eurų iš privačių investuo-

tojų. Už šias lėšas iki 2023 metų planuojama at-

naujinti apie 1500 daugiabučių namų visoje šalyje.

„Po 2020-ųjų Lietuva nebebus paramos ga-

vėja – ji taps šalimi donore. Vis dėlto tikiu, kad šis 

projektas bus tęsiamas, nes jis yra sėkmingas, 

teikia ir ekonominę, ir socialinę naudą. Vadovau-

jantis dabartinėmis tendencijomis, net kai para-

ma pamažu mažėja, gyventojų noras dalyvau-

ti programoje auga. Praktiniai pavyzdžiai rodo, 

kad net ir esant 30–35 proc. paramai gyvento-

jams naudinga imtis būsto renovacijos. Gal vė-

liau tos renovacijos apimtys bus mažesnės, gal 

nebus tokio finansavimo, tačiau projektas, mano 

nuomone, nesustos“, – vylėsi D. Matonienė. 



Nugalėkite triukšmą!

Pasiekite A klasės garso izoliaciją su „Knauf“:

„Knauf“ garso izoliacijos sprendimai

■ didesnis efektyvumas esant žemiems dažniams;

■ geresnė garso izoliacija plonose konstrukcijose;

■ visi įmanomi naujos statybos ir renovacijos sprendimai;

■ sprendimai, užtikrinantys A klasės garso izoliaciją.

www.knauf.lt 
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Pastatų akustika: 
teisės aktai smarkiai atsilikę 
nuo realybės

dėmesį, kad statybos techninis reglamentas 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“, nurodantis daugiabučių, dvibučių, vi-

suomeninių ir poilsio paskirties pastatų akustikos 

reikalavimus, aplinkos ministro patvirtintas dar  

2003 metais.

„Nuo to laiko šis techninis reglamentas tik 

vieną kartą buvo papildytas priedu, kuriame nu-

rodyti rodiklių duomenys projektuojant C klasės 

pastatus. Daugiau šis dokumentas niekuomet 

nebuvo net pajudintas. Šis reglamentas dabar 

atsilieka visais aprašymais, dabartiniams pasta-

tams jis nebetinkamas. Yra net kuriozinių atvejų, 

kai reglamente apibūdinami pastatai, nurodomi 

jų rodikliai, tačiau tokie pastatai dabar jau ne-

bestatomi“, – sakė bendrovės Akustinių tyrimų 

centro direktorė Laura Nariūnienė.

Keitėsi standartai

ienas dažniausių klausimų, 

kurį iš būsimų pirkėjų išgirs-

ta butų pardavėjai – ar nesigir-

dės kaimynų kalbų už sienos? 

Suprask – ar tinkamai įrengtos 

pertvaros tarp butų, užtikrinančios triukšmo izo-

liaciją? Plėtotojai šiuo atveju elgiasi dvejopai: 

vieni stengiasi atlikti darbus taip, kad vėliau ne-

sulauktų priekaištų iš butą nusipirkusių nauja-

kurių, o kiti vadovaujasi tik reglamentuose nu-

statytomis normomis ir įgyvendina minimalius 

reikalaujamus sprendimus.

Nors reglamentuose nustatytos ribinės ver-

tės tinkamos šių dienų reikalavimams, akustinius 

statinių tyrimus atliekantys specialistai atkreipia 

V
Kalbėdami apie A ir aukštes-

nės klasės pastatus, dažniausiai 

linksniuojame energinį efek-

tyvumą. Tačiau kokybiškuose 

pastatuose svarbu ne tik ener-

ginis naudingumas – reikėtų at-

sižvelgti ir į visapusį komfortą. 

O tam pasitarnauja ir akustinės 

pastato ypatybės.

Darius BABICKAS,

Kristina BUIDOVAITĖ
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Antai vienas pavyzdžių – dabartiniuose vai-

kų darželiuose yra bendros patalpos, kuriose 

žaidimų kambariai atėjus laikui transformuojami 

į miegamuosius. O STR reglamentuojama, kad 

turi būti gera garso izoliacija tarp žaidimų kam-

barių ir miegamųjų. 

„Problema ta, kad neužtikrinama apsauga 

nuo triukšmo pagal reikalavimus ir dabartinius 

standartus. Tačiau priduodant pastatus reika-

laujama garso klasifikavimo protokolo, kuriame 

turi būti nurodoma akustinė klasė“, – pasakojo 

L. Nariūnienė. 

STR pasenęs morališkai

Norint nustatyti akustinę pastato klasę, reikia at-

likti matavimus. Kiekvienos paskirties objektams 

nustatomi tam tikri garso izoliacijos reikalavimai. 

Tačiau dabar galiojantis STR per siaurai apibrė-

žia, tarp kokių patalpų reikėtų atlikti matavimus.

Pavyzdžiui, pastatoma nauja poliklinika, ir no-

rint ją priduoti naudoti reikalingas garso klasifikavi-

mo protokolas. Dabar galiojančiame STR nurodo-

ma, kad turi būti atliekami matavimai tarp palatų, 

o poliklinikose yra kabinetai – ne palatos. Todėl 

nėra rodiklių, pagal kuriuos reikia vertinti atitva-

ras tarp gydytojų kabinetų, nors tai labai aktualu.

„Pasikeitė tarptautiniai standartai, susiję su 

akustika. Jau prieš kurį laiką kreipėmės į Aplin-

kos ministeriją su užklausimu, kada bus keičia-

mas akustiką reglamentuojantis STR. Jis pa-

senęs ir reikalauja korekcijų. Mūsų centras turi 

sukaupęs didelę patirtį, siūlėme ja pasidalyti, 

nes per dešimt veiklos metų esame atlikę dau-

giausia akustinių matavimų Lietuvoje. Valdinin-

kams aiškinome, kad valdžios ir mokslo įstaigos 

galėtų bendradarbiauti, taip pat būtų pasitel-

kiama praktikų patirtis, kad būtų tinkamai pa-

koreguoti teisės aktai. Iš ministerijos gavome 

atsakymą, kad triukšmo izoliaciją ir akustiką re-

glamentuojantis STR bus keičiamas 2016 me-

tais. Metai jau baigiasi, o projektas, pagal kurį 

būtų keičiamas techninis reglamentas, net nepa-

rengtas“, – apgailestavo Akustinių tyrimų centro 

vadovė L. Nariūnienė.

Anot jos, per trylika metų STR morališkai pa-

seno, ir jį būtina peržiūrėti. Juk statomi visai kito-

kie pastatai, atsiranda kitokia paskirtis, numato-

mas kitoks suplanavimas. 

Būtinas kompleksinis požiūris

Mineralinės vatos gamintojų asociacijos vadovo 

Gintauto Babravičiaus nuomone, šiuo metu dau-

giausia kalbama apie energinį pastatų naudingu-

mą, ir A klasė dažniausiai siejama tik su tuo. 

„Galbūt dėl to procesuose, susijusiuose su 

energiniu pastatų naudingumu, vyksta daugiau 

permainų. Žinoma, gerai, kad atsiranda naujų 

Europos Sąjungos direktyvų, keičiasi mūsų nor-

matyvinė bazė. Tačiau užmirštami kiti svarbūs 

dalykai, tokie kaip garso izoliacija, gaisrinė sau-

ga“, – sakė G. Babravičius.

Anot jo, turi būti formuojamas kompleksinis 

požiūris į pastatus, ir kalbant apie A klasę rei-

kia vertinti visumą: energinio naudingumo klasę, 

garso izoliacijos klasę, gaisrinės saugos klasę. 

Ir sertifikatuose, apibūdinančiuose pastatus, ga-

lėtų būti nurodoma ne tik energinio naudingumo 

klasė. Kaip pavyzdį specialistas pateikė padan-

gų žymėjimą – jų etiketėje nurodomos įvairių pa-

rametrų klasės. 

Nusileidžia BREEAM standartui

Pastaruoju metu matavimus atliekančioms įmo-

nėms tenka daug dirbti su tarptautinio BREEAM 

standarto reikalavimais įvairių funkcijų pastatuo-

se. Bendrovės „Architektūra, akustika, techno-

logijos“ direktorė Gintarė Privedienė teigė, kad 

šiuo metu BREEAM standartas tampa akustinės 

kokybės garantu ir labai gaila, kad mūsų STR 

šiam standartui nusileidžia (ypač administracinės 

paskirties pastatuose). Anot specialistės, STR tik 

teikia administracinės ir visuomeninės paskirties 

pastatų rekomendacijas (ne reikalavimus). Admi-

nistracinės paskirties patalpų kitos funkcijos pas-

tatuose (pavyzdžiui, mokslo paskirties objektuo-

se) rekomendacijos net neteikiamos.

BREEAM standarto reikalavimai turi tiesiogi-

nę nuorodą į vietos reglamentus, o Lietuvos STR 

esminiams kokybiniams vidinių atitvarų garso 

izoliacijos parametrams administracinės paskir-

ties pastatuose dėmesio visai neskiria. 

Specialistų teigimu, kalbant apie išorinių ati-

tvarų ore sklindančio garso izoliavimo reglamen-

tavimą STR, kyla daug klausimų. 

Išorinių atitvarų ore sklindančio garso izo-

liavimo rodikliai nustatomi tik gyvenamuosiuose 

ir trumpalaikio apgyvendinimo pastatuose. Ne-

kreipiant dėmesio į tai, kad šie reikalavimai STR 

labai sunkiai suvokiami, kyla esminis klausimas: 

ar, pavyzdžiui, transporto keliamo triukšmo izo-

liavimas nėra aktualus gydymo ir mokslo paskir-

ties pastatuose? 

„2003 metais patvirtintas reglamentas buvo 

labai geras pagrindas mums, šios sferos spe-

cialistams, apsibrėžti minimalias, optimalias ir 

maksimalias akustinio komforto ribas. Manau, 

jis buvo ypač naudingas projektų plėtotojams, 

rangovams, projektuotojams suvokti, realizuoti 

ir įvertinti užsibrėžtus reikalavimus, taip pat vi-

suomenei pajusti, kas ta C garso klasė ir ar šis 

akustinis komfortas tenkina jos poreikius. Ma-

nau, natūralu, kad praėjus 13 metų nuo regla-

mento patvirtinimo išryškėjo niuansų, gal ir spra-

gų, kuriomis naudojasi negeranoriški rangovai. 

Pagaliau ir daugelis rinkos dalyvių priprato prie 

minimalios akustinio komforto ribos. Tačiau yra 

didesnės akustinės kokybės poreikis – bent jau 

mes bendraudami su pastatų eksploatuotojais 

tai nuolat girdime“, – sakė G. Privedienė.

situacija

Problema ta, kad neužtikrinama 
apsauga nuo triukšmo pagal 
reikalavimus ir dabartinius standartus.
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Ne visi vertintojai principingi

Akustikos specialistai nekilnojamojo turto plėto-

tojus linkę skirstyti į dvi kategorijas. Pirmai priski-

riamos didžiosios statybų ir nekilnojamojo turto 

kompanijos, kurios teikia nemažą dėmesį akus-

tikai. Jos laikosi principo, kad iš karto viską tin-

kamai suprojektuoti ir pastatyti kokybiškai apsi-

moka labiau. 

„Norint patekti į šią kategoriją, reikia subręsti. 

Tokie statytojai, paprašę atlikti akustinius matavi-

mus, reikalauja ištirti silpniausias vietas, nes nori 

įsitikinti, ar tikrai nėra bėdų, ar tikrai viską gerai 

padarė, kad paskui neiškiltų problemų ir nebūtų 

sulaukta gyventojų kritikos“, – sakė L. Nariūnienė.

Tačiau yra ir kita kategorija, ir jos atstovams 

akustika – kaip rakštis. Tokie asmenys nenori in-

vestuoti į sprendimus ir tikisi kaip nors praslysti. 

Šiai kategorijai dažniausiai priskiriami vienkarti-

nių projektų įgyvendintojai. Jie paprastai stato 

ūkio būdu, dažniausi projektai – sublokuoti na-

mai, orientuojamasi į ne aukštesnę kaip C akus-

tinio klasifikavimo klasę. Suprantama – tokie 

žmonės akustikai neskiria jokio dėmesio.

„Ne visi suvokia, kad kur kas labiau apsimo-

ka iš karto viską gerai padaryti, o ne paskui ardyti 

ir taisyti. Žinoma, kiti pasirūpina reikiamais doku-

mentais, gauna garso klasifikavimo protokolus, 

nes yra laboratorijų, kurios išduoda tokius patvir-

tinimus, kokių paprašo užsakovai. Dažniausiai 

tokie matuotojai net neužsuka į objektus“, – tvirti-

no Akustinių tyrimų centro vadovė L. Nariūnienė.

Jos įsitikinimu, projektuotojai turėtų labiau 

domėtis, kaip užtikrinti gerą akustiką ir triukšmo 

izoliaciją. O užsakovai turėtų reikalauti iš projek-

tuotojo tam skirti tinkamą dėmesį, kad paskui 

akustikai netektų podukros dalia. 

Specialistų teigimu, pasiekti minimalią C akus-

tinio komforto klasę, kokios reikalauja dabar galio-

jantis STR – nesudėtinga. Užtenka atkreipti dėme-

sį į konstrukcijas, perdangas, į darbų kokybę, kad 

nebūtų palikta neužsandarintų ertmių, skylių. 

„Kokybiškesnės medžiagos ir tinkami pro-

jektiniai sprendimai užtikrina gerą rezultatą. Pro-

jektuodami namus architektai turėtų pagalvoti 

apie patalpų suplanavimą, kad būtų užtikrinta 

gyventojų ramybė, ypač jeigu pastatai statomi 

prie judrių gatvių. Tuomet išryškėja, ar tinkamai 

parinkti projektiniai konstrukcijų sprendimai, fa-

sadai, langai, ar patalpos deramai suplanuotos. 

Kartais net neinvestuojant į labai brangius lan-

gus ir tiesiog tinkamai išdėstant patalpas galima 

gauti gerą rezultatą, užtikrinantį akustinį komfor-

tą“, – kalbėjo L. Nariūnienė. 

situacija

Vidmantas DIKAVIČIUS

Kauno technologijos universiteto 

Architektūros ir statybos instituto 

Statybinės fizikos laboratorijos 

mokslo darbuotojas

Statybos techninis reglamentas „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ pastarąjį kartą atnaujintas 2003 metais ir galioja iki šiol. Besikeičiantys 

energinio naudingumo reikalavimai susiję su brangstančiais energijos ištekliais – ne-

nuostabu, kad šilumos taupymas tapo svarbiausiu uždaviniu. 

STR numatytas tarpbutinių sienų oro garso izoliacijos rodiklis R’w (DnT,w) ≥ 55 dB – 

priimtino akustinio komforto sąlygų klasė (C garso klasė), nustatyta bandymais. Tai-

gi tokia pastatų garso klasė užtikrina gyventojams komfortą, ir pagrindo keisti reika-

lavimus nėra. 

Daugelyje Europos šalių pastatų garso klasės reikalavimai panašūs, o Lietuvoje, 

sakyčiau, jie yra netgi gana griežti. Svarbiausia jų laikytis. Juk keičiasi statyboje naudo-

jamos medžiagos, tad būtina įvertinti jų ypatybes ir pasirinkti tokias konstrukcijas, ku-

rios atitiktų šiuo metu gyvenamiesiems namams privalomą C garso klasę. 

A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė, tačiau jos dar neteko 

nustatyti. Kaip ir B garso klasės, nors teigiama, kad tokių pastatų yra. 

Taigi šiuo metu galiojantys reikalavimai dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos 

nuo triukšmo nepaseno, svarbu, kad statytojai jų laikytųsi ir būtų pasiektos reikalau-

jamos vertės. 

Minimali C garso klasė privaloma daugumoje pastatų, tai ypač aktualu gyvena-

muosiuose pastatuose, kuriuose žmonės praleidžia daugiausia laiko. Kai kuriuose 

projektuose pastatų garso klasė projektuojama užsakovo pageidavimu, ypač jeigu 

tai – specifinės paskirties objektas ar garso klasės reikalavimai nenumatyti STR. 

Nereikėtų painioti energinio naudingumo ir pastatų apsaugos nuo triukšmo ko-

kybės reikalavimų. Juolab kad storesnis šiltinimo sluoksnis akustikai nekenkia. 

Žinoma, reikalavimai gali būti tobulinami, pavyzdžiui, iš naujo nustatoma, kiek 

akustinių matavimų privalu atlikti. Pavyzdžiui, 100 butų daugiabutyje šiuo metu ma-

tuojamos penkios perdangos ar pertvaros, o juk defektas gali būti ten, kur matavimai 

nebus atlikti. Vis dėlto net ir tokie pakeitimai būtų susiję su papildomomis išlaidomis, 

o statytojai nori, kad viskas būtų pigiau, kad matavimų būtų mažiau. 

Akustiniai matavimai šiuo metu privalomi. Jeigu jų rezultatai atitinka STR ribines 

vertes, išduodamas garso klasifikavimo protokolas. Be jo pastatas negali būti ati-

duodamas vertinti.

Nepasenusios tik STR numatytos ribinės vertės 
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ūtent tam, kad statybų rangovai 

žinotų, kokių montuojant langus 

reikia paisyti taisyklių, kurios 

pastaruoju metu keičiasi valsty-

bės institucijoms nustačius pri-

valomą statinių atitikimą energinio naudingumo 

klasėms (nuo 2016 m. lapkričio 1 d. – A klasė), 

taip pat rinką papildant naujais šilumos, vėjo, 

garų izoliavimo ir sandarinimo produktais, Res-

publikinė langų ir durų gamintojų asociacija at-

naujino langų, durų ir jų konstrukcijų montavimo 

taisykles. Tai jau trečias patobulintas Statybos 

taisyklių ST 2491109.01:2015 leidimas „Langų, 

durų ir jų konstrukcijų montavimas“.

Respublikinės langų ir durų gamintojų aso-

ciacijos direktorius Arvydas Klimkevičius sakė, 

kad atnaujintos taisyklės papildytos nauju sky-

riumi „Montavimo siūlės ir jų santykinė klasifika-

cija pagal šilumines savybes“, kuriame pateiktas 

siūlės vienos pakopos ir trijų pakopų sandarini-

mo sistemų apibūdinimas nurodant, kokie me-

džiagų kompleksai jas sudaro, kokiomis ypaty-

bėmis jos pasižymi. Išdėstyti montavimo siūlių 

reikalavimai pagal pastatų energinio efektyvumo 

klases. Pateikta metodika, kaip turėtų būti atlie-

kamas ilginių šilumos tiltelių skaičiavimas.

„Priežastimi atnaujinti taisykles tapo tai, 

kad per praėjusį laikotarpį langų, durų ir jų 

konstrukcijų pramonėje buvo įdiegta nemažai 

naujovių, lango sistemoje naudojami tobulesni 

varstymo mechanizmai, atsirado naujų sandari-

nimo medžiagų, kurios nustato kitus langų mon-

tavimo reikalavimus, praplatėjo langų montavi-

mo gylis. Anksčiau langą buvo įprasta montuoti 

pastato angokraščio vidinėje erdvėje, šiandien, 

jeigu leidžia pastato konstrukcija, langai gali 

būti montuojami šiltinimo sluoksnyje, ir tai ypač 

aktu alu įsibėgėjant gyvenamųjų pastatų renova-

vimo procesui“, – sakė A. Klimkevičius.

Leidinys skirtas profesionaliems montuo-

tojams, atliekantiems langų, durų montavimo 

darbus rekonstruojamuose ir naujai statomuo-

se statiniuose. Šio leidimo taisyklėse bus galima 

rasti įvairius asociacijos specialistų parengtus 

rekomenduojamus langų, durų ir jų konstrukcijų 

montavimo variantus, kurie gali būti taikomi ir re-

novuojamuose, ir naujai statomuose bet kokios 

paskirties objektuose.

Anot A. Klimkevičiaus, nuo šių metų lapkri-

čio 1 dienos įsigaliojus privalomiems reikalavi-

mams, pagal kuriuos visi naujai statomi pastatai 

turi atitikti A energinio naudingumo klasę, atnau-

jintos langų montavimo taisyklės tampa dar ak-

tualesnės. Ir jeigu montuotojai laikysis nurodytų 

rekomendacijų, o projektuotojai, įvertindami tai-

syklėse pateiktą skaičiavimo metodiką, teisingai 

parinks langams montuoti reikalingas medžia-

gas, jeigu montuotojai tas medžiagas teisingai 

naudos, bus nesunku pasiekti norimą pastato 

energinio naudingumo klasę. 

„Asociacija visada suteiks konsultacijų vi-

siems statybininkams ir ne tik jiems. Žinoma, jei-

gu langų montavimo taisyklės buvo įsigytos le-

galiai, o ne nukopijuotos ar kitokiu būdu nebuvo 

pasisavinta teisė jomis naudotis. Kai samdomos 

neatestuotos įmonės arba tik patentą įsigijęs 

Kokybiškam langų montavimui – 
atnaujintos taisyklės

technologijos

Kokybiškų langų teikiama nauda maždaug 70 proc. priklauso nuo to, kaip 

jie bus sumontuoti, ar kokybiška bus montavimo siūlė, kaip bus laikomasi 

technologinių reikalavimų ir nustatytų taisyklių. 

B
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darbuotojas arba net statybos įmonių neapmo-

kyti darbininkai, jau būna užprogramuotas lan-

gų montavimo brokas. Po kelerių metų per tokių 

„montuotojų“ sulipdytas montavimo siūles jau 

pučia vėjas“, – tvirtino A. Klimkevičius. 

Taisyklėse išsamiai paaiškinta, kaip montuo-

ti mazgus, kokias medžiagas naudoti. Nurodyti 

ir visi darbai, reikalingi kvalifikuotai montuoti lan-

gus. Todėl, anot A. Klimkevičiaus, būtų gerai, jei-

gu atnaujintos langų montavimo taisyklės turėtų 

didesnį poreikį. Dažna įmonė gudrauja – nukopi-

juoja dalį taisyklių ir pateikia užsakovui kaip sa-

vas, dažniausiai nesuprasdama, kas ten pavaiz-

duota. Statybos objektuose tokie atvejai dažni, 

tačiau Respublikinė langų ir durų gamintojų aso-

ciacija apgailestauja neturinti svertų tai sustabdyti. 

Tam, kad langai būtų sumontuojami kokybiš-

kai ir tarnautų ilgai, o to ir tikisi vartotojai, mon-

tuotojai turi naudoti izoliacines vėjo, garų ir šilu-

mos juostas. Šiuo metu rengiamas langų, durų 

ir jų konstrukcijų montavimo taisyklių papildy-

mas, kuriame bus numatyta naudoti specialias 

Vidinės langų juostos
Garams nelaidžios poliesterio juostos, naudojamos 
langų ir durų montavimo siūlės vidinėje pusėje. 
Puiki garų izoliacija, galima tinkuoti, glaistyti arba 
dažyti, atsparios mikroorganizmams. Tamprios ir 
elastinės – kompensuoja statant kylantį judėjimą.   
Garų difuzijos varža – Sd ≥ 45.  
Plotis: 70 mm, 100 mm, 150 mm,  
200 mm, 250 mm.

Naudojant SOUDAL medžiagas 
ir montavimo technologiją, 
užtikrinamas langų ir durų sandarumas

UAB „Soudal“, Verkių g. 29, Vilnius, tel. (8 5) 272 2702
Tel. / faks. (8 5) 230 0190, www.soudal.lt, el. p. soudal@soudal.lt

Elastinės poliuretaninės  
montavimo putos  
„FlexiFoam“  
Paruoštos naudoti naujoviškos po-
liuretaninės putos. Joms būdingas 
didelis elastinis formos atsikūrimas 
po mechaninio poveikio. Netrūki-
nėdamos puikiai atkartoja siūlių 
mechaninį judėjimą, dėl to ilgai 
išlaiko izoliacines ypatybes. Pasi-
žymi puikia akustine  
ir šilumine izoliacija.

Poliuretaniniai 
aerozoliniai klijai 
„Easy Soudabond“
Greitai kietėjantys vienkomponen-
čiai poliuretaniniai klijai lauko ir  
vidaus darbams. Puikiai tinka  
daugeliui statybinių paviršių,  
vertikaliam ir horizontaliam  
klijavimui. Ypač tinka polistirenui 
ir kitoms šiltinimo medžiagoms 
klijuoti.

Vokietijoje sertifikuoti inkarai 
langams montuoti šiltinamajame sluoksnyje

Išorinės langų juostos
Hidroizoliacinės garams laidžios poliesterio  
juostos, naudojamos langų ir durų montavimo  
siūlės išorinėje pusėje. Atsparios mikroorganiz-
mams, apsaugo nuo vėjo ir lietaus, galima tinkuoti, 
glaistyti arba dažyti. Tamprios ir elastinės –  
kompensuoja statant kylantį judėjimą.
Garų difuzijos varža – Sd ≤ 0,07.  
Plotis: 70 mm, 100 mm, 150 mm,  
200 mm, 250 mm.

juostas, apsaugančias montavimo siūles nuo 

atmosferos poveikio ir suteikiančias galimybę 

atlikti fasadų šiltinimo darbus praėjus net trims 

mėnesiams po langų sumontavimo. 

Respublikinės langų ir durų gamintojų aso-

ci acijos vadovas sakė, kad plėtotojų ir genera-

linių rangovų požiūris į langų montavimą nėra 

vienodas. Vienos įmonės nori, kad langai ir jų 

konstrukcijos būtų sumontuoti taip, kad atitiktų 

pasatui keliamus energinio efektyvumo reikala-

vimus, o kitos – kad viskas būtų padaryta kuo 

pigiau, vadinasi – tokios taupo montavimui. 

„Nemanau, kad langų montavimui galima 

sutaupyti. Juk po kurio laiko gyventojai pajun-

ta nekokybiško darbo padarinius ir ima reikalauti 

kokybės. Galiausiai tenka viską perdaryti iš nau-

jo. Kad taip nebūtų, langų montavimo darbų pri-

ėmimas turėtų būti nustatomas iki pastato išorės 

apdailos darbų pradžios, o darbus privalėtų pri-

imti specialistai tik dalyvaujant techniniam prižiū-

rėtojui, išmanančiam langų montavimo subtily-

bes“, – teigė A. Klimkevičius. 

Nuo šių metų lapkričio 
1 dienos įsigaliojus 
privalomiems 
reikalavimams, pagal 
kuriuos visi naujai 
statomi pastatai turi 
atitikti A energinio 
naudingumo klasę, 
atnaujintos langų 
montavimo taisyklės 
tampa dar aktualesnės.

technologijos
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Energiškai efektyvi statyba: 
langų ir durų montavimas

Pastato energinis efektyvumas 

labai priklauso nuo langų koky-

bės ir kokybiško jų sumontavi-

mo. Šių darbų reikšmė ypatinga 

ir tuo, kad net ir labai kokybiški 

langai blogai sumontuoti bus 

kaip šaukštas deguto medaus 

statinėje.

uo 2014 metų liepos mėnesio 

Lietuvoje yra įgyvendinamas 

Europos Komisijos finansuoja-

mas projektas „Lietuvos staty-

bos sektoriuje dirbančių dar-

buotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su 

energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprini-

mas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“). Sie-

kiama, kad šis projektas padėtų statybininkams 

tobulinti įgūdžius ir susipažinti su energiškai 

efektyvios statybos niuansais. 

Vienas projekto uždavinių – parengti ener-

giškai efektyvios statybos technologijų aprašy-

mus pagal 8 specializacijas: langų ir durų mon-

tavimas, tinkuojamųjų fasadų šiltinimo sistemų 

įrengimas, vėdinamųjų fasadų šiltinimo sistemų 

įrengimas, sutapdintųjų stogų įrengimas, šlaiti-

nių stogų įrengimas, šildymo sistemų montavi-

mas, ventiliacijos sistemų montavimas, žemos 

įtampos elektros įrenginių montavimas. Šiame 

straipsnyje pristatome, ką svarbu žinoti norint 

kokybiškai sumontuoti langus ir duris.

N
Angokraščių sandarumo svarba

Reikalaujama, kad A energinio naudingumo 

klasės pastatuose montuojamų langų ir kitų 

skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficien-

tas U turi būti 1,0 (W/(m2K). Palyginimui: stogo 

reikalavimai – 0,1 (W/(m2K), sienos – 0,12 (W/

(m2K). Vadinasi, reikalavimai skiriasi 8–10 kartų. 

Naudojant prastesnės kokybės langus, kurių U 

vertė yra didesnė, šis santykis, kaip ir šilumos 

nuostoliai, patiriami pro langą, didės.

Svarbus rodiklis yra ir sandarumas. Įprasti 

užveriami langai dažniausiai yra sandaresni už 

stumdomus, todėl pastato šilumos nuostoliai 

dėl infiltracijos dažniausiai būna mažesni. Taip 

pat lengviau pasiekiamas reikalaujamas pasta-

to sandarumas, gaunamos mažesnės pastato 

sandarumo vertės, kurios naudojamos pastato 

energijos sąnaudoms skaičiuoti. 

Geros lango montavimo schemos parinki-

mas ir kokybiškas darbų atlikimas yra būtina są-

lyga montuojant langus energiškai efektyviuose 

Straipsnis nebūtinai sutampa su Europos Sąjungos (ES) 

nuomone. Nei ES Konkurencingumo ir inovacijų vykdo-

moji agentūra, nei Europos Komisija nėra atsakingos už 

publikacijoje pateikiamą informaciją.

Langas, sumontuotas pirmame Lietuvoje 

A++ energinio naudingumo klasės pas-

tate (gamintojas UAB „Pietų Megrame“). 

GEALAN BALTIC nuotr.
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pastatuose. Nuo langų montavimo padėties sie-

nos sluoksnyje priklauso sienos ir lango jung-

ties vietoje susidarančio ilginio šilumos tiltelio 

dydis, kuris gali skirtis 10 ir daugiau kartų. Gali 

būti, kad šilumos nuostoliai, patiriami pro jung-

tį aplink netinkamai sumontuotą langą, taps di-

desni už šilumos nuostolius, patiriamus pro patį 

langą. Dėl netinkamo lango montavimo gali su-

mažėti pastato sandarumas, o tai gali būti pasta-

to energinių sąnaudų didėjimo priežastis.

Langai ir angokraščiai – vietos, pro kurias 

daugiausia netenkama šilumos. Mokslininkai ir 

gamintojai intensyviai dirba ir ieško būdų, kaip 

sušvelninti šiuos padarinius. Vienas sprendimų – 

langus montuoti termoizoliaciniame sluoksnyje. 

Langų montavimas šiltinimo sluoksnyje, be 

abejo, yra geras sprendimas, smarkiai sumaži-

nantis bendrus šilumos nuostolius, patiriamus 

pro lango nišą, tai yra įskaitant langą ir jo mon-

tavimo siūlę.

Statybinės fizikos specialistai yra apskai-

čiavę, kad šilumos nuostoliai, patiriami pro lan-

gus, sumontuotus laikomojoje konstrukcijoje, 

yra penkis kartus didesni už tuos šilumos nuos-

tolius, kurie patiriami langus sumontavus ter-

moizoliaciniame sluoksnyje. 

Skirtingų Europos šalių rinkose galima ras-

ti įvairių sprendimų ir būdų, kaip montuoti lan-

gus termoizoliaciniame sluoksnyje. Naudojami 

metaliniai, stiklo pluošto ar plastikiniai kampai, 

specialios formos laikikliai, plokštelės. Kai kur 

įrengiami perimetriniai tašai, profiliai, dėžės ar 

korpusai. Visi sprendimai turi savo ypatumų. 

Renkantis tinkamiausią būdą reikia atsi-

žvelgti į montavimo greitumą ir paprastumą, kad 

būtų kuo mažesnė klaidų tikimybė, taip pat me-

džiagų ilgaamžiškumą, jų atsparumą puvimui ir 

korozijai. Reikia įvertinti ir medžiagų patikimumą 

bei saugumą, kad nepablogėtų visos termoizo-

liacinės sistemos degumo klasifikacija ar gais-

ro metu nekiltų pavojus. Nereikia pamiršti ir viso 

pastato energinio efektyvumo bei siekio užtikrin-

ti aukštą sandarumo lygį, kad dėl pačių laikiklių 

termoizoliacinių ypatybių nedidėtų termoizoliaci-

nės sistemos šilumos nuostoliai. 

Montuojant langus ir duris termoizoliaciniame 

sluoksnyje tvirtinimui naudojamos detalės iš skir-

tingų medžiagų: metalo, medienos, plastiko. Šios 

medžiagos turi ir privalumų, ir trūkumų. Vientiso 

masyvo mediena dėl deformacijų nerekomen-

duotina, nes apsunkina sandarinimą. Mediena 

taip pat turi ypatybę savaime sugerti drėgmę. 

Laimonas ZMEJAUSKAS

Bendrovės GEALAN BALTIC Kokybės skyriaus vadovas

Per laikotarpį, kai gyvuoja Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija (RLDGA), 

buvo išleistos kelios statybos taisyklių „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 

versijos: 2000, 2003 ir 2008 metais. Šiemet taisyklės vėl atnaujintos. Ir tai sietina su 

tuo, kad atsiranda papildomų pastatų energinio naudingumo reikalavimų. Nustatyti 

minimalūs energinio naudingumo reikalavimai (naujuose pastatuose): iki 2014 metų 

statybos – C klasė, nuo 2014 metų – B klasė, nuo 2016 metų – A klasė, nuo 2018 

metų – A+ klasė ir nuo 2021 metų – A++ klasė. 

Norint, kad pastatas ir jame teisingai sumontuoti langai tenkintų šiuos reikalavi-

mus, reikia taikyti naujus montavimo metodus, sprendinius ir naudoti tinkamas me-

džiagas. Tai viena priežasčių, kodėl buvo būtina papildyti langų montavimo taisykles. 

Į jas įtraukti nauji principiniai sprendiniai ir rekomendacijos. 

Taisyklėse taip pat aprašoma montažinių siūlių šilumos laidumo nustatymo me-

todika. Šią reikšmę bus privaloma pateikti kartu su lango dokumentais priduodant 

darbus objekte. Tai sienos ir lango šilumos tiltelio šilumos perdavimo koeficientas. 

Lietuvoje yra susiklosčiusi tokia situacija, kad dauguma RLDGA narių naudoja-

si šiomis taisyklėmis. Jos taip pat yra įtrauktos į Statybininkų asociacijos taisykles ir 

platinamos visoje Lietuvoje. Vieni taisyklėmis naudojasi oficialiai jas gavę iš platinto-

jų, kiti tiesiog nusikopijuoja be leidimo. Vis dėlto šiuo metu tai yra pagrindinis doku-

mentas, reglamentuojantis langų, durų ir jų konstrukcijų montavimo tvarką. 

Kadangi pastatai yra skirstomi į 9 energines klases, dažnai kyla klausimų, kokius 

reikėtų rinktis langus ar jų konstrukcijas pagal atitinkamas klases. Tai reikia įvertinti 

tam, kad nebūtų neprotingai šiltinamos vienos ar kitos konstrukcijos, tuo pat metu 

paliekant šaltas kitas. Dėl to RLDGA sudarė lentelę, pagal kurią būtų paprasčiau atsi-

rinkti, kokius gaminius montuoti į atitinkamos energinės klasės pastatą.

Montavimo siūlės gylis: 

D klasė, sistemos gylis – 60 mm (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 1,4.

C klasė, sistemos gylis – 70 mm (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 1,3.

B klasė, sistemos gylis – 70 (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 1,1.

A klasė, sistemos gylis – 70 (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 1,0.

A+ klasė, sistemos gylis – 80 (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 0,85.

A++ klasė, sistemos gylis – 80 (-3 mm), 
Uw – ne daugiau kaip 0,70.

Naujoji taisyklių redakcija papildyta šiais ir kitais 

nurodymais, rekomendacijomis bei metodais taip, 

kad būtų patenkinti statybas reglamentuojančių 

įstatymų reikalavimai, kad būtų patogu jomis nau-

dotis statybininkams ir kad taisyklės būtų aiškios 

užsakovams bei visiems, kurie jomis naudosis.

Metalo tvirtinimo detalės nerekomenduojamos, 

nes leidžia susidaryti šilumos tilteliams, kurie ener-

giškai efektyviuose namuose tikrai yra nepageidau-

jami. Todėl geriausia naudoti tokius laikiklius, ku-

rie nėra šilumos laidininkai: anglies pluošto, stiklo 

pluošto, kitokių kompozitinių medžiagų. Tokie laiki-

kliai nesudaro šilumos tiltelių. Antai laikiklių iš stiklo 

pluošto šilumos laidumo koeficientas yra tik 0,32 

(W/m2K), todėl išvengiama šilumos tiltelių montavi-

mo zonoje. Tokie laikikliai taip pat rekomenduoja-

mi dėl to, kad nereikalauja priežiūros ir yra atsparūs 

korozijai bei chemikalams.

Laikiklius iš šilumai nelaidžių medžiagų gali-

ma montuoti ir prieš pradedant fasadų termoizo-

liavimo darbus, ir po to, kai baigiama šiltinti.

„BUILD UP Skills“ projektą Lietuvoje įgyven-

dina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lietu-

vos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvaus 

namo asociacija, Statybos produkcijos sertifikavi-

mo centras, Vilniaus Gedimino technikos univer-

sitetas, Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, 

Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Respubli-

kinis energetikų mokymo centras.

„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ projekto 

metu parengti technologiniai aprašai įkelti į tinklapį 

www.energinisefektyvumas.lt ir elektroninių sta-

tybos taisyklių sistemos bei gerosios statybų prak-

tikos portalą www.statybostaisykles.lt.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, vei-

klomis ir kita informacija galima susipažinti inter-

neto svetainėse www.energinisefektyvumas.lt 

bei www.buildupskills.eu. 

Užs. 
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sprendimas

Išbandymai laboratorijoje 
ir statybų aikštelėje

amintojai, vartodami teiginius, 

kad jų gaminiai atitinka pastato 

energinio efektyvumo A ar A+ 

klasei keliamus reikalavimus, iš 

dalies yra teisūs. Akredituotose 

bandymų laboratorijose atlikę šilumos laidumo 

 bandymus, gamintojai gautas reikšmes lygi-

na su pastatų konstrukcijoms (šiuo atveju – sie-

noms) keliamais šilumos laidumo reikalavimais. 

Tarkime, A energinio efektyvumo pastato šilu-

mos laidumo koeficientas turi būti 0,12 W/(m2∙K), 

A+ – 0,11 W/(m2∙K), A++ – 0,10 W/(m2∙K). 

Taigi teigti, kad vieno ar kito gamintojo bloke-

lis, plyta, plokštė arba kitas gaminys atitinka tam 

tikrą energinio naudingumo klasę, iš esmės gali-

ma. Vis dėlto norėčiau paminėti vieną esminį fak-

tą, kurio įprastai niekas neakcentuoja: visos šios 

deklaruojamos gaminių šilumos laidumo reikš-

mės nustatytos laboratorijose esant standarti-

nėms sąlygoms, kai vidutinė bandinio tempera-

tūra yra +10oC, o higroskopinis bandinio drėgnis 

pastovus – nusistovėjęs 23±1oC temperatūros 

ir 50±10 proc. santykinio oro drėgnio aplinkoje. 

Greičiausiai nesunku suvokti, kad visos sta-

tybinių medžiagų šilumos laidumo vertės realiai 

eksploatuojant pastatą, ypač rudenį, pavasarį ir 

žiemą, bus kur kas prastesnės. Tai neišvengia-

ma, ir su tuo reikia susitaikyti. Norėtųsi, kad kie-

kvienas, kuris planuoja statytis būstą, suvoktų, 

Blokeliai specialiai A klasei – 
rinkodaros triukas ar realybė?

kad mažą šilumos energijos poreikį pastate le-

mia ne storas termoizoliacijos sluoksnis, ne no-

vatoriškas blokelis, plyta ar plokštė, bet visas ga-

minių ir sprendimų kompleksas.

Svarbiau nei medžiagos – 
profesionalūs statybininkai

Kadangi nuo šių metų Europos Sąjungos šalyse 

nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti energinio nau-

dingumo A klasės pastatams keliamus reikalavi-

mus, o jau nuo 2018 metų – energinio naudin-

gumo A+ klasės reikalavimus, kur kas svarbiau 

turimas medžiagas tinkamai sumontuoti ir ap-

saugoti nuo drėgmės, negu ieškoti tų gaminių, 

kurių šilumos laidumo koeficientas deklaruoja-

mas mažesnis. 

Dar vienas labai svarbus akcentas – statybi-

ninkams teks užtikrinti maksimalų pastato san-

darumą įrengiant sienas, langus, duris, stogą 

ir grindis, mat didžiausius šilumos nuostolius 

pastate lemia šių konstrukcijų sandūros. Jei jos 

bus netinkamai įrengtos (nenaudojant specialių 

sandarinimo juostų, hermetikų), o vidinė garams 

nelaidi plėvelė karkasiniuose pastatuose bus tik 

pritvirtinta kabėmis, tačiau nepriklijuota, pasiekti 

A, A+ ar A++ klasę bus labai sudėtinga arba 

netgi neįmanoma. 

Kalbant apie statybinių medžiagų kokybę ir 

jų tinkamumą aukštesnio energinio naudingu-

mo pastatuose, būtina paminėti, kad šiuo metu 

visi statybinių medžiagų gamintojai, siūlantys 

produktus, skirtus pastatų atitvaroms įrengti, ti-

krai stengiasi juos tobulinti ir taip pasiekti kuo 

geresnius rodiklius (šilumos laidumo koeficien-

tą, poringumą, tankį ir kt.).

Kalbant apie plytas ar blokelius, dažniau-

siai modeliuojama jų forma (įlaidos ar iškyšos), 

esamų stačiakampių ar apvalių kiaurymių ma-

tmenys ir išdėstymas, skiedinio siūlių skaičius ir 

reikiama jų kryptis (horizontalios ar vertikalios). 

Taip modeliuojamas gaminys ne tik tampa ge-

resnės šilumos varžos, bet ir padeda pasiekti di-

desnį atitvaros sandarumą. 

Plytos – racionalesnis pasirinkimas 
vidaus sienoms

Planuojant statyti mūrinį namą, ko gero, daž-

niausiai iškylanti dilema, ką pasirinkti – plytas ar 

blokelius. Pasirinkus plytas verta žinoti pagrin-

dinius šios statybinės medžiagos privalumus 

ir trūkumus. Statyboje sienoms mūryti įprastai 

naudojamos keraminės ir silikatinės plytos. Ir 

vienos, ir kitos gaminamos iš aplinkai nekenks-

mingų medžiagų – degto molio ir jo mišinių arba 

smėlio ir kalkių. 

Ir silikatinės, ir keraminės plytos gali būti nau-

dojamos ir įprastiniam, ir apdailiniam mūrui. Ka-

dangi šiuo metu labai aktualu statyti kuo didesnio 

energinio efektyvumo pastatus, būtina pastebėti, 

kad rinkoje esančių keraminių plytų šilumos lai-

dumo koeficientas  yra nuo 0,4 iki 0,8 W/(m2∙K), 

o silikatinių plytų – apie 0,8–0,9 W/(m2∙K). Vis 

Įpareigojimas statyti ne žemesnės kaip A energinio naudingumo klasės 

pastatus – proga statytojams įrodyti savo kvalifikaciją, o gamintojams – 

progresyvų požiūrį. Pastarieji vis aktyviau įrodinėja gaminamos produkcijos 

tinkamumą energiškai efektyviems pastatams. Toks rinkodaros triukas – 

ne naujiena: juk norint pritraukti klientą, savo prekę būtina patraukliai 

įpakuoti. Taigi šiuo metu ypač tinkamas metas išsijuosus girti savo specialiai 

A energinio naudingumo klasei skirtus gaminius. 

Dr. Ernestas IVANAUSKAS

Kauno technologijos universiteto 

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų 

tyrimų centro direktorius,

Statybos produktų bandymų laboratorijų 

asociacijos prezidentas
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dėlto atliekant pastatų energinio efektyvumo skai-

čiavimus paprastai keraminių plytų  nustatomas 

0,8 W/(m2∙K), o silikatinių – 1,0 W/(m2∙K). 

Neatsitiktinai ir senesnių, ir naujų pastatų 

vidaus sienos dažniausiai įrengiamos iš kera-

minių plytų. Jos pagamintos degant molį ir jo 

mišinius, o molis puikiai akumuliuoja pertekli-

nę patalpų drėgmę ir tokiu būdu palaiko idealų 

mikroklimatą patalpose. Keraminės plytos daž-

niausiai gaminamos su kiaurymėmis, kurių for-

ma ir išdėstymas daro įtaką bendram atitvaros 

šilumos laidumui, todėl labai svarbu mūrijamas 

plytas apsaugoti nuo skiedinio patekimo į minė-

tas er tmes. Kokybiškesnėmis laikomos tos ply-

tos, kurių kiaurymės yra mažesnio skersmens, 

nes į tokias sunkiau patekti skiediniui. 

Kita keraminių ir silikatinių plytų naudojimo 

sritis – sienų apdaila. Čia naudojamos ir kera-

minės, ir silikatinės, dažnai tašyto paviršiaus 

plytos. Kalbant apie keramines plytas, reikia 

pastebėti, kad jos atsparios drėgmei, aukštai 

temperatūrai ir mažai deformuojasi. Dirbant su 

keraminėmis plytomis jas lengviau apdirbti (nu-

skelti, perskelti), nes jos dažniausiai naudoja-

mos su tuštymėmis. 

Mūrijant sienas iš tašytų ar skaldytų silika-

tinių apdailos plytų, sienų mūrą būtina impre-

gnuoti specialiais impregnantais, taip apsaugant 

sienas nuo perteklinės drėgmės. Impregnuotas 

paviršius neleidžia kauptis nešvarumams, pa-

viršius nesamanoja ir nepradeda žaliuoti. Jei 

vertintume vieną svarbiausių mūsų klimato są-

lygomis rodiklių – atsparumą šalčiui, silikatinės 

plytos gaminamos atsparios šalčiui iki F100 

(šimto ciklų), o keraminės – paprastai ne mažiau 

kaip iki F35 ciklų. Tačiau turint omenyje, kad at-

sparumas šalčiui labiausiai priklausys nuo to, 

kiek gaminys bus veikiamas drėgmės ir lietaus, 

reikėtų stengtis jas nuo šio poveikio apsaugo-

ti. Tai galima padaryti įvairiai: tinkuojant, dažant, 

impregnuojant ar įrengiant stogelius. 

Kalbant apie plytas, šiuolaikinėje statybo-

je jos dažniausiai naudojamos vidaus sienoms 

įrengti, nes taip sutaupoma vidaus patalpų er-

dvės, lengviau formuojamos įvairių matmenų 

nišos ir panašiai. Pastato išorinės sienos dėl 

mažesnių darbo laiko sąnaudų, mažesnio siūlų 

kiekio ir patogesnio montavimo įrengiamos nau-

dojant įvairius blokelius.

Šiaudiniai namai – madinga, 
bet sudėtinga

Kadangi šiuo metu labai dažnai kalbama apie 

aplinkos apsaugą, sveiką gyvenimo būdą ir an-

trinį žaliavų panaudojimą, reikėtų paminėti ir 

pastatų statybai naudojamą molį ar šiaudus. Ne-

teisinga manyti, kad namo sienoms bus panau-

doti tik presuoti šiaudai. Dažniausiai sienoms 

naudojamas medinis ar plieninis karkasas, užpil-

dytas presuotais šiaudais. 

Nors dabar tokių statybinių medžiagų kaip 

šiaudai ar gaminiai reglamentuojamame staty-

bos produktų sąraše nėra, praktikoje įrodyta, 

kad naudojant šiaudus kaip atitvarų užpildus 

A klasės energinio efektyvumo pastatus pastaty-

ti įmanoma. Sienos tokiuose pastatuose įprastai 

tinkuojamos molio tinku, o tai suteikia patalpoms 

ne tik išskirtinį dizainą, bet ir kokybišką mikrokli-

matą. Mat molis išlaiko apie 50 proc. drėgmės.

Jei patalpose yra per didelis drėgmės kiekis 

(> 60 proc.), molis ją sugeria iš vidaus ir šali-

na į išorę. Jei pastato viduje per mažai drėgmės 

(< 40 proc.), molis jos prisitraukia iš išorės. Taip 

pat molis yra antistatiškas: prie jo nelimpa dul-

kės, žiemą jis gerai akumuliuoja šilumą, vasa-

rą skleidžia malonią vėsą, neutralizuoja kvapus, 

jis – lengvai perdirbama ir tikrai ekologiška sta-

tybinė medžiaga. 

Įprasta molio tinko džiūvimo trukmė – iki 24 

valandų, storis tinkuojant keliais sluoksniais – iki 

3 milimetrų, darbai atliekami esant aukštesnei 

nei 5°C aplinkos temperatūrai. Vis dėlto, mano 

nuomone, šiaudinių atitvarų pastatai tinkamesni 

pavienei, o ne masinei statybai: ir dabar, ir vėliau 

jie bus tiesiog mados reikalas. 

Ir nors šiaudinių skydų gamintojai teigia, kad 

šiaudų skydai ypatybėmis lenkia tipinius namus: 

yra kvėpuojantys, idealaus mikroklimato, natū-

ralūs, reikėtų įvertinti tai, kad norintieji gyventi 

išties ekologiškame name turėtų būti tikri, kad 

javai, iš kurių gaunami šiaudai, prieš pjovimą ne-

buvo purškiami įvairiomis cheminėmis medžia-

gomis, naudojamomis žemės ūkyje. Taip pat rei-

kėtų atkreipti dėmesį, kad šiaudai bus lengvai 

pažeidžiami drėgmės įvykus vandentiekio avari-

jai, todėl vandentiekio sistemos kokybei turi būti 

skiriamas itin didelis dėmesys.

Statybos metu būtina naudoti šiaudus, kurie 

buvo supresuoti esant sausam orui, šiaudai ne-

gali būti pažeisti lietaus transportuojami ar san-

dėliuojami. Ir sandėliuojant, ir pačioje namo ati-

tvaroje turi būti užtikrinamas šiaudų vėdinimas. 

Eksploatuojant tokį pastatą naudojamo vidinio 

tinko laidumas vandens garams turi būti mažes-

nis nei išorinio. 

B
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Šiltinimas – ir naudingas, ir sudėtingas

ėdinamojo fasado konstrukci-

joje vyksta natūrali ventiliacija, 

taigi pastato viduje sukuriamas 

komfortiškas klimatas. Dėl natū-

ralios ventiliacijos drėgmė, jeigu 

jos susidaro, iš fasado šiltinamosios medžiagos 

greitai išgaruoja. Vis dėlto pagrindinė kokybiš-

kos termoizoliacijos ir mažų šilumos nuostolių 

sąlyga – sausa šiltinamoji medžiaga. 

Sertifikuota vėdinamojo fasado sistema – 
su nerūdijančiojo plieno strypais 
ir be šilumos tiltelių

Tam, kad šiltinimo sluoksnis visada būtų 

sausas, svarbu tinkamai pritvirtinti termoizolia-

ciją ir palikti pakankamą ventiliacijos tarpą, taip 

pat deramai apskardinti palanges, parapetus, 

išspręsti sandūrų su kitomis konstrukcijomis 

klausimus, kad drėgmė nepasiektų izoliacinės  

medžiagos. 

Beje, vėdinamojo fasado sistema – tinkamas 

sprendimas netgi labai kreivoms ir nekokybiš-

koms sienoms, o tai ypač aktualu modernizuoja-

miems sovietmečiu statytiems daugiabučiams. 

Tiesiog tokiu atveju ypač svarbu teisingai parink-

ti tvirtinimo elementus. 

Vėdinamasis fasadas naudingas ir tuo, kad 

gali būti parinktos smūgiams ypač atsparios, ne-

degios ar labai mažai degios medžiagos, tokiu 

būdu užtikrinant papildomą priešgaisrinę pasta-

tų apsaugą. 

Fasado apdailos plokštės kartu su šiltinimo 

sluoksniu sukuria papildomą garso izoliacijos 

barjerą. Vėdinamasis fasadas yra ilgaamžis, rei-

kalaujantis mažai priežiūros. 

Pirmąkart Lietuvoje sukurta ir sertifikuota vėdinamųjų fasadų sistema – 

išskirtinė aliuminį pakeitusiais nerūdijančiojo plieno tvirtinimo elementais. 

Šis sprendimas išties racionalus: reikalaujamą sienų šilumos varžą galima 

pasiekti naudojant plonesnį termoizoliacijos sluoksnį, sykiu sutaupyti 

medžiagų ir projektuotojų bei statybininkų laiko. 

Naująją vėdinamųjų fasadų sistemą „mCon-VHFplus UK–Isover“ paruošė 

bendrovių „Alu Systems“ ir „Isover“ specialistai, eksploatacines technines 

ypatybes įvertino viešoji įstaiga Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Sistemos kokybę įrodo ir Nacionalinis techninis įvertinimas NTĮ-01-066:2016.

V

Fasado apdailos plokštės 
kartu su šiltinimo sluoksniu 
sukuria papildomą 
garso izoliacijos barjerą. 
Vėdinamasis fasadas yra 
ilgaamžis, reikalaujantis 
mažai priežiūros. 
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Viena vėdinamųjų fasadų sistemos minimų 

ydų – tvirtinimo elementų iš aliuminio šaltumas. 

Mat tvirtinimo elementai kerta izoliacinį sluoksnį 

ir sukuria taškinius šilumos tiltelius. Specialistai 

įspėja – skaičiuojant šilumos perdavimo koefici-

entus svarbus kiekvienas skaičius po kablelio, 

nes dažnai aukštos energinės efektyvumo kla-

sės nepavyksta pasiekti dėl šimtųjų skaičiaus 

dalių po kablelio.

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa pri-

klauso nuo tvirtinimo gembių, strypų matmenų ir 

jų skaičiaus kvadratiniame metre. Taip pat – nuo 

jų medžiagos. Lyginant aliuminio (  = 160 W/

mK), cinkuoto (50 W/mK) ir nerūdijančiojo plieno 

(17 W/mK) šilumos laidumo koeficientus, matyti, 

kad aliuminio šilumos laidumo koeficientas yra 

kone 10 kartų didesnis nei nerūdijančiojo plieno. 

Taigi tvirtinimo elementai iš aliuminio – viena ga-

limų priežasčių, kodėl nepavyksta pasiekti aukš-

tos energinio efektyvumo klasės arba prireikia 

storinti termoizoliacinį sluoksnį. 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa pri-

klauso ir nuo naudojamų termoizoliacinių tarpi-

nių, sienos pagrindo. Naudojant šiltesnius ke-

ramzitbetonio ar akytojo betono blokelius pataisa 

bus vienokia, jei siena iš šalto betono – kitokia. 

Tam, kad sienos iš keramzitbetonio blokų 

šilumos perdavimo koeficientai atitiktų A klasės 

viešosios paskirties pastatui keliamus reikala-

vimus, reikalingos aliuminio gembės, 37,5 cen-

timetro storio šiltinimo medžiagos sluoksnis, 

3 centimetrų priešvėjinė plokštė. Antras galimas 

variantas – cinkuoto plieno strypai, 25 centime-

trų storio šiltinimo medžiagos sluoksnis ir 3 cen-

timetrų priešvėjinė plokštė. Galiausiai – nerūdi-

jančiojo plieno „mCon“ sistemos strypai, 17,5 

centimetrų šiltinamosios medžiagos sluoksnis, 

3 centimetrų priešvėjinė plokštė. Pastaruoju 

atveju gautas mažiausias pataisos koeficientas – 

0,01, jis ir patvirtintas Nacionaliniame techninia-

me sistemos vertinime. 

Beje, vėjo izoliacija parinkta ne pagal tankį, 

o pagal STR reikalavimus, priklausomai nuo co-

kolinio profiliuočio angų ploto. 

Sertifikuota sistema – 
mažiau vargo statybų aikštelėje

Specialistai teigia pastebintys, kad projektuoto-

jai, pasirinkę nesistemines vėdinamųjų fasadų 

šiltinimo ir apdailos medžiagas, skaičiuodami 

energinį efektyvumą ir siekdami aukštos energi-

nės pastato klasės, turi daug vargo: jiems tenka 

ne tik parinkti tinkamą izoliacijos storį, karkasą, 

laikiklius, vėjo izoliaciją ir įvairius priedus, bet ir 

mazgus, kiekvienam variantui skaičiuoti šilumos 

perdavimo koeficientus. Jei jie neatitinka A, A+ 

ar A++ klasių reikalavimų, gaminius ir medžia-

gas tenka rinkti ir skaičiuoti iš naujo. 

Sistema „mCon-VHFplus UK-Isover“ tinka-

ma bet kokiam konstruktyvui: bandymams buvo 

pasirinktos betoninės sienos (monolitinės ir ar-

muotos), keramzitiniai, keraminiai blokeliai, sili-

katinių plytų mūras. 

Specialistų išskirti sistemos privalumai – 

drastiškai nestorinant termoizoliacinio sluoksnio 

nesunkiai pasiekiamas energinis efektyvumas 

pagal A, A+ ir A++ energinių klasių reikalavi-

mus, sistema leidžia išvengti šilumos tiltelių bet 

kurioje fasado dalyje, sistema atitinka priešgais-

rinės saugos reikalavimus, fasadų apdailai gali 

būti panaudotos ne tik HPL plokštės, bet ir kitos 

lakštinės medžiagos. Naudojant sistemą papras-

tesni tampa sienų paruošimo šiltinti ir apdailai 

darbai, paprastesnis vėdinamojo fasado monta-

vimas. Specialistų parengti projektiniai sprendi-

mai – jie išbandyti ir taupo laiką bei darbo sąnau-

das ir projektuotojams, ir statybininkams.

Vėdinamojo fasado „mCon-VHFplus UK-Iso-

ver“ sistemą sudaro ankeravimo sistema, nerū-

dijančiojo plieno „mCon“ sistemos elementai, 

aliuminio karkaso komponentai, sistemos me-

chaninio tvirtinimo elementai, termoizoliacinis 

sluoksnis, termoizoliacijos komponentai, vėjo 

izoliacinis sluoksnis, HPL išorės apdailos plokš-

tės ir jų tvirtinimo komponentai. Tiesa, vienas bū-

tinų reikalavimų – statyboje turi būti naudojami 

tik Europos techninius įvertinimus (NTĮ arba ETĮ) 

turintys ir (arba) CE ženklu žymimi išorinės vėdi-

namosios termoizoliacinės sistemos elementai. 

Visa sistema taip pat užtikrina fasado ilgaamžiš-

kumą, atsparumą ugniai ir degumui, vėjo apkro-

voms, garso izoliaciją. 

Nerūdijančiojo plieno karkaso sistema lei-

džia išvengti termoizoliacinio sluoksnio per-

skaičiavimų, galimos didelės apkrovos (iki 300 

kilogramų kvadratiniam metrui). Taip pat išven-

giama sienos storinimo, nedidinama karkaso 

medžiagų išeiga. Sistemoje numatyta iki 2,7 in-

karo vienam kvadratiniam metrui. 

Pasirinkus sistemą neteks galvoti apie kar-

kasą – jis nerūdys, nekoroduos. Prireikus jį gali-

ma išmontuoti ir naudoti iš naujo. 

Sistema sukurta remiantis Vokietijos pasy-

viųjų namų instituto rekomendacijomis ir skirta 

energiškai efektyviems pastatams. Ji gali būti 

montuojama bet kokiu metų laiku nepriklauso-

mai nuo oro temperatūros. 

1. Laikomoji siena. 

2. „mCon“ nerūdijančiojo A4 plieno strypai. 

3. L ar T formos profiliai APT500, AP550/551. 

4. Šilumos izoliacija „Isover“ KL-35 arba KL-33. 

5. Vėjo izoliacija „Isover RKL-31 Facade“. 

6. Lipni juosta „Vario KB3“. 

7. Smeigė „Ejot DH“. 

8. Vėdinamasis oro tarpas. 

9. Apdailos plokštė „FunderMax“.

Tvirtinimo elementai naujojoje „mCon-VHFplus  

UK–Isover“ sistemoje yra strypai iš nerūdijančiojo plieno,  

todėl sukuriami šilumos tilteliai labai maži.

Bendrovių „Alu Systems“ ir “Saint-Gobain Statybos Ga-
miniai“ gamintojų nuotraukos ir brėžiniai

Užs. 
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Korekcijos – statytojų iniciatyva

plinkos ministerijos (AM) Staty-

bos ir būsto departamento Sta-

tybos normavimo skyriaus vyr. 

specialistas Tomas Baranauskas 

teigė, kad sandarumo reikalavi-

mai palengvinti ne ministerijos iniciatyva, o atsižvel-

giant į situaciją rinkoje ir jos pasirengimą įgyven-

dinti griežtesnius pastatų energinio naudingumo 

reikalavimus. Tuo, kad reikalavimų šuolis nuo 1,5 

n50.N (1/h) (B klasė) iki 0,6 (1/h) yra labai dide-

lis, tad nustatyti rodikliai gali būti per daug sunkiai 

pasiekiami, skundėsi suinteresuotos asociacijos.

2015 metais buvo palengvinti sandarumo 

reikalavimai gyvenamosios, administracinės, 

mokslo ir gydymo paskirties pastatuose: vietoj 

0,6 (1/h) sumažinta iki 1,0 (1/h). Pakeitimais pa-

tikslinti (sumažinti) ir A klasės pastatų durų bei 

vartų šilumos perdavimo koeficientų reikalavi-

mai: vietoj buvusio šilumos perdavimo koefi-

ci ento 1,0 (W/(m²∙K) nustatytas 1,4 (W/(m²∙K).

T. Baranausko nuomone, šie palengvinimai 

siekiant pastatų energinio naudingumo didelės 

įtakos nedaro: „Bet kuriuo atveju, norint sanda-

rumo rodiklio 0,6 (1/h) ar 1,0 (1/h), tenka imtis 

papildomų priemonių. Sumažinto sandarumo 

rodiklio įtaka pastato energiniam naudingumui 

nedidelė arba, galėčiau pasakyti, nereikšminga. 

Kartais rinkoje išsakomos nuomonės būna gero-

kai hiperbolizuotos. Šiemet pastebėjome įdomią 

konkurenciją rinkoje, kai varžomasi, kas pasta-

tys sandaresnį namą, taigi, manau, formuojasi 

teisingas požiūris, kai į nustatytus minimalius 

reikalavimus žiūrima kaip į minimumą, o ne kaip 

į kartelę, kurią reikia kaip nors perlipti.“

Kas laukia, jeigu pastatas neatitiks A klasei 

keliamų sandarumo reikalavimų? Anot T. Bara-

nausko, jei statybos vyko nesilaikant projekto, 

įsivėlė klaida, ją bus privalu ištaisyti tų, kas tą 

klaidą padarė, sąskaita. Bent kol kas jokių išim-

čių nenumatyta, juolab kad turėti sandarų pasta-

tą ir ateityje nepatirti nereikalingų išlaidų yra pa-

ties užsakovo interesas.

Energinio naudingumo sertifikavimo eksper-

tai, matyt, papasakotų ne po vieną istoriją, kai 

pradėjus matuoti sandarumą paaiškėjo, kad pri-

reiks ardyti stogą ar kitą konstruktyvo elementą. 

Statybininkai skundžiasi, mat darbus tenka ke-

liskart perdaryti. Pasitaiko atvejų, kai sandarumo 

testą tenka kartoti net penkiskart. 

Rekomenduojama pirmąjį sandarumo bandy-

mą atlikti dar prieš apdailos darbus. Jei rezultatai 

jau tuomet atitinka A klasei keliamus reikalavimus, 

antrąkart, anot AM specialisto, bandymo atlikti ne-

betenka. Mat teisės aktuose nėra numatytas reika-

lavimas, kuriuo statybos etapu privalu atlikti san-

darumo testą. T. Baranausko žiniomis, statydami 

pirmuosius energiškai efektyvius pastatus statyto-

jai atlieka du ar netgi tris sandarumo bandymus. 

Vėliau, įgijus praktikos, daugumai pakanka vieno. 

Laboratorijų veikla akylai stebima

Nekilnojamojo turto plėtotojai praėjusių metų pa-

baigoje nerimavo, kad sandarumo bandymus 

atliekančios keturios akredituotos laboratorijos 

negalės operatyviai atlikti pastatų sandarumo ban-

dymų dėl gerokai išaugsiančio pastatų skaičiaus, 

o laiku neišmatavus sandarumo gali įstrigti inves-

ticijos, projekto užbaigimas, gali atsirasti piktnau-

džiavimų specialiai iki galo nerealizuojant projekto.

Praėjus metams, sandarumo bandymus at-

liekančių laboratorijų skaičius išaugo iki penkių, 

o veikiančios įsigijo ne po vieną matavimo kom-

plektą ar pasamdė daugiau specialistų, tad bent 

pastaruoju metu, anot T. Baranausko, praneši-

mų, kad laboratorijų akivaizdžiai trūktų, nebuvo. 

Daugiau besikreipiančiųjų į laboratorijas, pro-

gnozuoja AM atstovas, galima tikėtis po metų. 

Šiuo metu sandarumo testus atlieka ir akre-

dituotos, ir neakredituotos laboratorijos. Nors 

neakredituotos laboratorijos taip pat turi įsigi-

jusios kokybišką įrangą, išduodant energinio 

naudingumo sertifikatą pripažįstamos tik akre-

dituotų laboratorijų atliktų bandymų ataskaitos. 

Mat akreditacija įrodo specialisto kvalifikaciją ir 

įrangos patikimumą. Neakredituotų laboratorijų 

paslaugomis dažniausiai naudojamasi statybos 

kokybei įvertinti.  

Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) direk-

torius Jurgis Šarmavičius patvirtino, kad iki šiol 

darniojo standarto LST EN ISO /IEC 17025:2005 

„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kom-

petencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai 

NAB yra akreditavęs penkias bandymų labora-

torijas, dar dvi yra akredituojamos. Jos atlieka 

pastatų sandarumo bandymus pagal standartą 

LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų cha-

rakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. 

Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“. Labora-

torijų veiklą NAB specialistai prižiūri lankydamiesi 

jose nustatytu periodiškumu. Vizitų metu siekiama 

įsitikinti, kad laboratorija ir toliau atitinka darniojo 

standarto LST EN ISO  /IEC 17025:2005 reikalavi-

mus, gali pademonstruoti laboratorijoje veikian-

čią vadybos sistemą, techninę kompetenciją ir 

galimybę gauti techniškai pagrįstus rezultatus.

Sandarumas – išbandymas 
projektuotojams ir statytojams

Vienos statybų bendrovės, ne sykį įveikusios A energinio efektyvumo klasės eg-

zaminą, vadovas suabejojo praėjusiais metais priimtu sprendimu sumažinti pas-

tatų sandarumo reikalavimus. Juk jei kuris nors parametras sumažinamas, tačiau 

siekiama tos pačios klasės, kitus parametrus būtina padidinti. Taigi tam, kad rei-

kiama klasė būtų pasiekta esant prastesniam sandarumui, prireikia brangesnių 

langų, tenka labiau termoizoliuoti atitvaras ar diegti kitus brangius sprendimus. 

A

sprendimas

Kristina BUIDOVAITĖ



31

Connecting Global Competence

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos ru–mai 
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Pirmas testas – įpusėjus darbus

Pasyviųjų namų projektuotojas Martynas Ramo-

nas taip pat pabrėžė pastatų sandarumo svarbą: 

„Dažniausiai pasitaikanti frazė: nusipirkau labai 

gerą katilą, jį maksimaliai kaitinu, o namai nepri-

šyla. Dėl to įprastai kaltos dvi problemos: didžiu-

liai šilumos nuostoliai arba nekontroliuojamas 

oro srautas pastato viduje. Mes mokame pinigus 

už tai, kad namie būtų +21 ar +22 laipsniai, bet 

tam būtina prišildyti orą iki tam tikros tempera-

tūros. Kai pastate oro srautai nekontroliuojami, 

žmonės šildymui išleidžia daug pinigų, o kom-

forto vis vien nejaučia. Oro srautų, vidinių mikro-

skersvėjų dažniausiai atsiranda dėl to, kad ski-

riasi paviršių temperatūra. Jei langas yra prastos 

šilumos izoliacijos, o siena – geresnės, kyla vidi-

nių skersvėjų – atrodo, kad kažkur traukia.

M. Ramonas irgi ragina keisti Lietuvoje įpras-

tą praktiką, kai sandarumo testas – slėgių skirtu-

mo bandymas – atliekamas tik įrengus vidaus 

apdailą. Efektyviausia testą atlikti tada, kai ir išo-

rinis, ir vidinis pastato apvalkalas yra prieinami. 

Abiejų apvalkalų sandarumas svarbus vienodai. 

Pastebėjus, kad, tarkime, difuzinėje plėvelėje 

yra skylė, ją galima užtaisyti. Arba jeigu įrengiant 

ventiliuojamąjį fasadą neteisingai sujungtos lan-

go plėvelės ir priešvėjinės jungtys, šią klaidą taip 

pat galima ištaisyti. 

Kitas dalykas, kad jei vidinis apvalkalas yra 

sandarus, o išorinis – ne, vėjui patekus į mine-

ralinės vatos ar polistireninio putplasčio siūles 

vyks konvekcija, ir gali būti prarandama 30 proc. 

šilumos. Ir tos šiltos, storos sienos, į kurias in-

vestuota daug pinigų, neatliks savo funkcijos. 

Pasyviųjų namų projektuotojas pakartojo: 

vienas sandarumo testas turi būti atliekamas 

anksčiau – tada, kai galima tiksliai identifikuoti 

problemas ir jas ištaisyti, o kitas – tada, kai reikia 

įsitikinti, ar viskas padaryta tinkamai. 

Sandarumo testas, M. Ramono žodžiais – 

lyg darbo kokybės įvertinimas, diagnozė, ar 

pastatas – sveikas, ar būsimas ligonis. Tačiau 

pradžia – projektuotojo baltas lapas. Projektuo-

tojams labai palengvėtų darbas, jei Lietuva pa-

sinaudotų Norvegijos ar Airijos pavyzdžiu – tų 

šalių techniniuose reglamentuose ne tik apra-

šomi sandarumui keliami reikalavimai, bet ir pa-

teikiami jungčių sprendiniai, savotiška mazgų 

biblioteka, kaip tinkamai spręsti sandarias jung-

tis. Vėliau – statybininko ir techninio prižiūrėtojo 

kompetencijos klausimo eilė, galiausiai atvyks-

ta ekspertas atlikti sandarumo testą (diagnozę). 

Viso proceso metu labai svarbus komandinis 

darbas ir informacijos sklaida. 
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anašūs mitai paplitę kalbant 

apie aliuminio langų ir stiklo bei 

aliuminio fasadų sistemas. Taip, 

jos atrodo itin estetiškai, tačiau 

manoma, kad tokios sistemos 

yra šaltos, jas naudojant sudėtinga pasiekti 

aukštą energinio naudingumo klasę, o jeigu ji ir 

pasiekiama, tai kenčia architektūros sprendimai.

„Tikrai būna, kad su architektūra susiję lū-

kesčiai prasilenkia su langų ir fasadų sistemų 

galimybėmis. Ir tikrai pasitaiko, kad norinčio tau-

pyti ir šiltai gyventi užsakovo norai prasilenkia 

su finansinėmis galimybėmis, o langų gaminto-

jai turi visa tai išspręsti ir padaryti geriausią lan-

gą už mažiausią kainą. Tai tampa dideliu galvos 

skausmu visiems statybų proceso dalyviams“, – 

sakė bendrovės „Reynaers Vilnius“ vadovas Li-

nas Kėvelaitis.

Anot jo, šiandien aliuminio sistemų gamin-

tojas kompanija „Reynaers“ jau išsprendė minė-

tas problemas – rinkai pasiūlyta naujoji sistema 

„Masterline 8“. 

Kalbant apie „Reynaers Masterline 8“ sis-

temos ypatybes, pirmiausia atkreipiamas dė-

mesys į tai, kad ji leidžia taupyti pinigus šildy-

mo išlaidoms. Sistema pasižymi geresnėmis 

Naujoji „Reynaers Masterline 8“ sistema: 
tikrai gali būti geriau už mažesnę kainą

termoizoliacinėmis ypatybėmis palyginti su rin-

koje esančiomis analogiškomis sistemomis. 

Kartu „Reynaers Masterline 8“ ne tik turi ke-

letą patrauklių skirtingo architektūros dizaino 

variantų („Functional“, „Deco“, „Renaissance“ – 

tiek variantų turi ne visos sistemos), bet ir puikiai 

dera su kitomis konstrukcijomis (slankiosiomis 

ar fasadinėmis). Galiausiai – tai ypač svarbu už-

sakovams – ši sistema yra pigesnė palyginti su 

kitų analogiškų sistemų medžiagomis.

„Užsakovai įprastai nori, kad langų gamin-

tojai pateiktų geriausius langus už mažiausią 

kainą. Mūsų pasiūlyta „Reynaers Masterline 8“ 

sistema leidžia laimėti visiems: architektams, 

statytojams, galutiniams vartotojams ir netgi lan-

gų gamintojams. Galima drąsiai teigti, kad nau-

joji sistema pralenkė laiką ir patobulino esamus 

sprendimus“, – teigė L. Kėvelaitis.

Gamintojai išskiria penkias svarbiausias 

„Reynaers Masterline 8“ ypatybes. 

Pirmiausia ši sistema kainuoja mažiau nei iki 

šiol rinkoje buvę analogiški produktai. Gamy-

bos naujoves neretai lydi sudėtingi technologi-

niai procesai, kurių metu naudojamos naujos 

medžiagos. Suprantama, kad langų gamybos 

metu atsiranda ir medžiagų likučių. „Reynaers 

Masterline 8“ sistemos sudėtinių medžiagų kie-

kis yra sumažintas iki 30 proc. Tai reiškia, kad 

sandėliuojama, transportuojama ir pakuojama 

mažiau medžiagų. Taip pat dėl unikalių spren-

dimų gamyboje sumažėja operacijų skaičius, o 

tai lemia trumpesnį gamybos laiką, tikimybę pa-

daryti mažiau klaidų, taip optimizuojama ir pati 

gamyba, taupomos sąnaudos. Atrodytų, kad 

galutiniam vartotojui tai nėra svarbu, tačiau tu-

rėtų būti – juk šios sąnaudos įtraukiamos į lan-

go kainą. Apskaičiuota, kad „Reynaers Master-

li ne 8“ sistemos gamybos efektyvumas išauga 

iki 17 proc. net nepadidinus gamybos pajėgu-

mų. Dėl šių privalumų „Reynaers Masterline 8“ 

sistemos brangių medžiagų panaudojimas su 

kaupu yra kompensuojamas, ir gaunamas ge-

riausias įmanomas kainos bei kokybės santykis.

Tai nauja, šiltesnė sistema, todėl labiau tau-

po jūsų šildymo išlaidas. Aliuminio sistema 

„Reynaers Masterline 8“ gaminama iš itin koky-

biškų ir tikrai brangių medžiagų. Dauguma nau-

dojamų sprendimų tenkina ar net pralenkia A+ 

langų standarto reikalavimus. Sistema gali būti 

naudojama ir pasyviuosiuose namuose, nes jos 

Dažnai įprasta manyti, o anksčiau taip ir būdavo, kad architektūrinė išraiška 

nesutampa su didesniais energinio efektyvumo reikalavimais. Kitaip tariant, 

tai, kas gražu, ne visuomet yra praktiška. Galbūt dėl to iki šiol paplitęs mitas, 

kad energiškai efektyvūs namai yra tiesiog neišvaizdūs kubai.

P

Naudojant naująją 

„Reynaers“ sistemą, 

galima pasirinkti patikusio 

architektūros stiliaus 

rėmus iš kelių skirtingo 

dizaino sistemos serijų.
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termoizoliacinės ypatybės yra geresnės nei kitų 

panašių sistemų. Todėl ši sistema leidžia sutau-

pyti nemažai šildymo išlaidų. 

Viena sistema – skirtingi architektūros sti-

liai. Toks „Reynaers Masterline 8“ sprendimas 

gelbsti tuomet, kai architektūriniai sumanymai 

prasilenkia su realiomis langų sistemų galimy-

bėmis. Naudojant naująją „Reynaers“ sistemą, 

galima pasirinkti patikusio architektūros stiliaus 

rėmus iš kelių skirtingo dizaino sistemos serijų. 

Tai „Functional“, „Deco“ ir „Renaissance“. Pasi-

renkant norimą stilių galima lengvai prisiderinti 

prie kitų pastato detalių, architektūros stiliaus, 

kitų langų, durų ar slankiųjų konstrukcijų, suku-

riant fasadų harmoniją.

Siauresni profiliai – didesni langai. „Reyna-

ers Masterline 8“ pasižymi unikaliomis fizinė-

mis ypatybėmis. Naudojant siauresnius profilius 

galima daugiau vietos skirti stiklo plotui. Dėl to 

atsiranda geresnės patalpų apšvietimo galimy-

bės, atsiranda ir įvairesnių architektūros spren-

dimų galimybė.

Pasirinkus „Reynaers Masterline 8“ galima 

naudoti net tris izoliavimo lygius: „Stan dard“, 

HI ir HI+. Esant skirtingiems reikalavimams tai lei-

džia turėti vienodą langų sistemą. Tokius langus 

taip pat yra kur kas paprasčiau integruoti į fasadų 

sistemas. Šis privalumas maloniai nustebins ir lan-

gų gamintojus, ir užsakovus, ir architektus.

Visi sistemos „Reynaers Masterline 8“ prana-

šumai mažina gaminių savikainą ir didina langų 

gamintojų konkurencingumą rinkoje. Progno-

zuojama, kad naujoji sistema taps viena populia-

riausių per ateinančius dvidešimt metų. Jau da-

bar pastebima intensyvi šios naujovės paklausa. 

Bendrovės „Reynaers Vilnius“ vadovo L. Kė-

velaičio teigimu, naujoji sistema „Reynaers 

Masterline 8“ jau yra pasiekusi Lietuvos rinkai 

skirtus sandėlius. Patogus tiekimo terminas yra 

patrauklus ir gamintojams, ir užsakovams. 

Naujosios sistemos „Reynaers Masterline 8“ 

pristatymas Lietuvoje sutapo su kitais svarbiais 

įvykiais. Pasaulyje gerai žinomas aliuminio sis-

temų projektuotojas ir tiekėjas, vienas šios sri-

ties lyderių – kompanija „Reynaers Aluminium“ – 

praėjusių metų pabaigoje minėjo savo 50 metų 

jubiliejų. O Lietuvoje įkurtas kompanijos filialas – 

„Reynaers Vilnius“ – šiais metais švenčia savo 

veiklos dvidešimtmetį. Teikdama rinkai išskirti-

nius produktus ir naujoves, įmonė dar kartą pa-

tvirtino savo ilgalaikius įsipareigojimus Lietuvos 

statybininkams, langų gamintojams, architek-

tams ir visiems, kurie vertina ilgaamžiškumą, ge-

rus, kokybiškus bei patikimus produktus. 
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Užsakovai įprastai nori, 
kad langų gamintojai 
pateiktų geriausius langus 
už mažiausią kainą.  
„Reynaers Masterline 8“ 
sistema leidžia laimėti 
visiems: architektams, 
statytojams, galutiniams 
vartotojams ir netgi langų 
gamintojams.

Tokius langus kur kas paprasčiau integruoti  

į fasadų sistemas. Šis privalumas  

maloniai nustebins ir langų gamintojus,  

ir užsakovus, ir architektus.

Užs. 



34 2016 Nr. 5

objektas

o bibliotekos 
stogu – 
modernios 
technologijos

Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, po aštuonerius 

metus užsitęsusių rekonstrukcijos 

darbų nusimetusi pastolius, 

pamažu grąžinasi skaitytojus. Nors 

ir buksavę, bet pagaliau užbaigti 

rekonstrukcijos darbai ne tik 

žymi naują 1963-iaisiais iškilusio 

pastato gyvavimo laikotarpį – 

rekonstrukcijos sprendiniuose 

atsispindi ir pasikeitęs bibliotekos 

vaidmuo – tapti valstybės socialinio 

bei technologinio proceso dalimi. 

Kristina BUIDOVAITĖ
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Lankytojų komfortui –  
tinkamas patalpų mikroklimatas

acionalinėje bibliotekoje nuo 

šiol skaitytojų laukia ne tik keli 

milijonai įvairaus pobūdžio 

spaudinių, bet ir darbo bei 

edukacijos er dvės: meno ga-

lerijos, konferencijų salė, atviros darbo vietos, 

bendradarbystės, muzikavimo erdvės, netgi 

garso įrašų studija.

Pastate įrengti visi šiuolaikinėms reikmėms 

būtini elementai: rakinamos spintelės, vaikų 

už imtumo centras, motinos ir vaiko kambarys. 

Rekonstruojant pastatą atsižvelgta ir į dar-

buotojų poreikius: po nauju skardos stogu 

esančioje palėpėje įrengti darbo kabinetai, taip 

pat pasitarimų kambariai. Bibliotekose ypač 

svarbi oro cirkuliacija, tad įdiegta mikroklimato 

palaikymo sistema, turėsianti įtakos ir darbuo-

tojų, ir lankytojų produktyvumui bei komfortui. 

Bibliotekos erdvėse nuolat užtikrinama reikia-

ma temperatūra, drėgmė. Visose lankytinose 

patalpose, įskaitant bendrąsias patalpas, skai-

tyklas, parodų ir konferencijų sales, nuolat ma-

tuojama anglies dvideginio koncentracija ir ati-

tinkamai reguliuojamas tiekiamo oro kiekis.  

Bendrovė „YIT Kausta“, pasitelkusi kone 

40 subrangovų ir laikydamasi paveldosaugos 

reikalavimų, atnaujino pastato fasadą, graniti-

nius lauko laiptus. Užėjus į pastatą, į akis krin-

ta naujai įrengti pagrindinio įėjimo ir šoninių 

laiptinių marmuro laiptai. Į trečio aukšto ves-

tibiulį grįžo pirmosios lietuviškos knygos au-

toriaus Martyno Mažvydo skulptūra, o antro 

aukšto fojė galinę sieną puošia išsaugotas dai-

lininko Antano Garbausko sukurtas spalvoto  

stiklo vitražas. 

Pradžią rekonstrukcijos darbams davė Vil-

niaus Gedimino technikos universiteto eksper-

tų nustatyta bibliotekos pamatų erozija. Tik 

pradėję vykdyti darbus statybininkai netruko 

įsitikinti, kad pastatas – avarinės būklės ir yra 

pavojingas bibliotekos lankytojams bei dar-

buotojams. Viena pastato sienos anga buvo 

užmūryta stogo čerpėmis, tačiau didžiausią 

grėsmę kėlė koridoriaus būklė – čia trūko sąra-

mos, tad perdangos, kurios laikėsi tik dėl trin-

ties jėgų, neįgriuvo per stebuklą. 

Inžinerinėms sistemoms netaupė

Rekonstrukcijos metu buvo išsaugotos pagrin-

dinės bibliotekos erdvės, taip pat vietoj seno-

sios pastatyta nauja daugiau kaip 4 tūkst. kv. m 

ploto knygų saugykla.

„Naujos saugyklos įrengimas reikalavo su-

dėtingų inžinerinių sprendimų: teko nuardyti 

dalį stogo ir pro angą kranu iškelti supjausty-

tos senosios saugyklos dalis, o vėliau įkelti sta-

tyboms reikalingas medžiagas ir pastato viduje 

pastatyti 9 aukštų leidinių saugyklą“, – pasako-

jo „YIT Kaustos“ direktorius Kęstutis Vanagas. 

N

Rekonstrukcijos metu 
buvo išsaugotos 
pagrindinės bibliotekos 
erdvės, taip pat vietoj 
senosios pastatyta 
nauja daugiau kaip 
4 tūkst. kv. m ploto 
knygų saugykla.

objektas
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Šiuos ir kitus darbus vienu metu atliko daugiau 

kaip 120 darbininkų. 

Saugyklose taip pat nustatytas specialus re-

žimas – nuolat palaikoma reikiama temperatūra 

ir drėgmė. Čia įrengta ir moderni gesinimo du-

jomis sistema, kuri yra nekenksminga žmonių 

sveikatai, tačiau eliminuojanti riziką gesinant 

gaisrą sugadinti vertingus leidinius. 

Po rekonstrukcijos bibliotekoje įrengta mo-

derni konferencijų salė, garso įrašų studija, vaiz-

do ir repeticijų patalpos, 24 vietų kino salė.

Konferencijų salė, vertėjų ir aparatūros patal-

pos įrengtos laikantis griežtų akustinių reikalavi-

mų. Ateityje planuojama įrengti modulinės siste-

mos sceną, kuri prireikus būtų transformuojama 

į didelį susirinkimų stalą. Galiausiai numatyta ga-

limybė garsą ir vaizdą iš konferencijų salės tie-

siogiai transliuoti į 5 aukšto bendrosiose erdvė-

se būsiančią vaizdo sieną. 

Nacionalinė biblioteka suteiks lankytojams 

galimybę įrašyti garso knygą, profesionalų mu- 

zikos albumą ar repetuoti. Taip pat įrašų studijo-

je bus atliekami bibliotekos garso ir vaizdo do-

kumentų skaitmeninimo darbai. Tiems tikslams 

pasirūpinta profesionalia įrašų studijos patalpos 

akustika. Sienos buvo įrengtos iš garsui nelaidžių 

medžiagų, taip pat sumontuotos garsui nelaidžios 

durys ir papildomai įstatyti garsui nelaidūs langai. 

Čia pat bus rengiamos švietimo, edukacijos 

paskaitos, kurių metu lankytojai galės susipažinti 

su muzikos industrijomis, garso įrašų procesais 

ir praktiškai prisiliesti prie kūrybinių industrijų. 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bi-

bliotekos projektas buvo parengtas 1953 me-

tais, biblioteka pastatyta ir įrengta 1963 metais. 

Projekto autorius – architektas Viktoras Anikinas.

Rekonstrukcijos projektavimo darbus atliko 

bendrovė Jungtinės architektų dirbtuvės, inter-

jero projektą parengė architektas Jokūbas Jur-

gelis, rekonstrukcijos generalinis rangovas – 

bendrovė „YIT Kausta“. Darbams atlikti buvo 

pasitelkta daugiau kaip 40 subrangovų. 

Pradžią rekonstrukcijos 
darbams davė VGTU 
ekspertų nustatyta 
bibliotekos pamatų erozija. 
Tik pradėję vykdyti darbus 
statybininkai netruko 
įsitikinti, kad pastatas – 
avarinės būklės.
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Pagrindinė interjero architektų idėja – 

bibliotekoje sugretinti sena ir nauja.

39

Bibliotekos 
interjere – 
seno ir naujo 
dermė

Architektų „2XJ“ komandai laimėtas 

viešasis konkursas projektuoti 

Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos interjerą tapo proga 

pademonstruoti savo žinias ir 

išmonę. Dėl griežtų paveldosaugos 

reikalavimų čia teko atsisakyti 

kardinalių interjero pokyčių, 

prisitaikyti ir prie anksčiau priimtų 

inžinerinių bei kitų rekonstrukcijos 

sprendimų. Esminė interjero 

projekto autorių idėja – sugretinti 

sena ir nauja, maksimaliai išnaudoti 

buvusias erdves jas pritaikant naujai 

paskirčiai. 

Kristina BUIDOVAITĖ

L
. 

G
ar

b
ač

au
sk

o
 n

u
o

tr
.



40 2016 Nr. 5

Idėjoms realizuoti – 
minimalus terminas

Penkių aukštų bibliotekos pastato interjerą kar-

tu su kolegomis Laimiu Valančiūnu ir Jurga Mar-

cinauskaite suprojektavęs architektas Jokūbas 

Jurgelis pasakojo, kad prie projekto, užsitęsusio 

kone aštuonerius metus, prisijungė paskutiniais, 

tačiau ypač intensyviais metais. Kaip tik tada, 

užbaigus visus suplanuotus rekonstrukcijos dar-

bus, buvo galima imtis interjero projektavimo. 

Interjero koncepciją realizuoti reikėjo per metus, 

mat bibliotekos vadovai neketino koreguoti pas-

tato atidarymo datos. 

J. Jurgelis pripažino, kad laisvės kuriant in-

terjero koncepciją nebuvo daug: nors pagrin-

dinis projektavimo užduotyje įvardytas bibliote-

kos siekis buvo tapti atvirai, moderniai, tačiau 

daugelį sprendimų ribojo griežti reikalavimai: 

išsaugoti planinę esamo pastato struktūrą, at-

kurti apdailos medžiagas, sienų struktūrą, durų  

angas ir pan. 

Išskirtinumas – 
juodi baldai

Išanalizavus paveldo elementus ir sumanymą 

sugretinti sena bei nauja, pagrindine pastato in-

terjero ašimi tapo juodos spalvos baldai ir balta 

sienų spalva. „Pasirinkome juodus baldus norė-

dami nauja sugretinti su sena. Nekėlėme sau už-

duoties atskirti vidų nuo išorės, nes išorėje irgi 

yra juodų elementų, pavyzdžiui, langų rėmai, 

užrašai. Juoda spalva labai svarbi emociškai, 

tad tiko kuriamai moderniai struktūrai pabrėžti. 

Baldai gana lakoniški, nėra įmantrių formų, dau-

giausia naudota modulinių sistemų“, – komenta-

vo architektas. 

Esminis interjero projektuotojų sprendimas 

buvo seno ir naujo sugretinimas.

Mastelis leidžia 
nesikoncentruoti 
į smulkius elementus, 
tad sprendimai 
tokiuose objektuose 
neturi būti grįsti 
vien tik praktiškumu. 
Dažniausiai ir nebūna.  
/ Jokūbas JURGELIS /

Bibliotekoje įrengtos keturios  

pagrindinės skaityklos.
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interjeras

Laisvės kuriant interjero 
koncepciją nebuvo 
daug: nors pagrindinis 
projektavimo užduotyje 
įvardytas bibliotekos 
siekis buvo tapti atvirai, 
moderniai, tačiau  
daugelį sprendimų ribojo  
griežti reikalavimai. 
/ Jokūbas JURGELIS /

L
. 

G
ar

b
ač

au
sk

o
 n

u
o

tr
.



42 2016 Nr. 5

Balta sienų spalva skirtingose bibliotekos 

erdvėse kuria jaukią aplinką, o manantiesiems, 

kad tai nepraktiškas sprendimas, architektas turi 

svarių argumentų.

„Mastelis leidžia nesikoncentruoti į smulkius 

elementus, tad sprendimai tokiuose objektuose 

neturi būti grįsti vien tik praktiškumu. Dažniausiai 

ir nebūna. Didžiulės bibliotekos erdvės juk irgi ne-

praktiškos. Tačiau įspūdis, kurį jos kuria – daug 

svarbesnis. Projektavimas – prioritetų dėliojimas. 

Visuomet galima rinktis: statyti lentyną iki pat lubų 

ir sukurti tam tikrą įspūdį arba rinktis ją žmogaus 

ūgio, tačiau prarasti kitus dalykus. Mums buvo 

skirta užduotis pritraukti lankytojų: pirma, veiklo-

mis, be kurių pastatas nebūtų gyvas, antra – spe-

cifine būtent šiam objektui, jo funkcijoms ir repre-

zentacijai skirta estetika“, – pasakojo J. Jurgelis. 

Pastato vidaus struktūra neliečiama

Kadangi interjero projektuotojams teko prisitai-

kyti prie esamos planinės pastato struktūros, 

naujai paskirčiai pritaikytos buvusios erdvės. 

Pirmas pastato aukštas skirtas vaikams: jiems 

įrengta skaitykla, nedidelė teatro erdvė, erdvės 

kūrybinėms veikloms, čia yra motinos ir vaiko 

kambarys, vaikų dienos centras. Sienų apdailai 

ir knygų lentynoms pasirinkta balta spalva, erdvę 

pagyvina ryškiaspalvis kilimas ir įvairių geometri-

nių formų, ryškūs, moduliniai minkšti baldai. 

Antrame pastato aukšte ateityje veiks kavi-

nė, knygynas, čia pat įrengtos periodikos skai-

tyklos, registratūra, drabužinės. Pagrindiniais 

marmuriniais laiptais, kurie jau dabar gerokai 

pasikeitę, pakilus į trečią aukštą patenkama į ke-

turias pagrindines skaityklas. Vienoje jų netru-

kus įsikurs ir bendradarbiavimo erdvės. Atviro-

je erdvėje pastatyti stalai, skirti pasitarimams ar 

darbui, įrengtos lentynos, pastatyti minkštasuo-

liai. Tame pat aukšte įrengta ir galerija. 

Ketvirtas aukštas – uždariausias, jis skirtas 

administracijai. Viršutinis, penktas, pastato aukš-

tas – erdvė menininkams. Visiškai tuščios baltos 

patalpos bus skirtos parodoms, greta įrengta 

konferencijų salė, kur tilps 120 žmonių. Joje – in-

tegruotos kėdės, dvi vertėjų kabinos, garso reži-

sieriaus patalpa ir scena, šiuo metu jau pakeitusi 

savo veidą nedidelė kino salė, muzikavimo erdvė, 

garso įrašų studija ir menų skaitykla. Atskiroje pa-

talpoje bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės. 

interjeras

Bibliotekoje naujai įrengti  

pagrindinio įėjimo marmuro laiptai.

 

Pastate pasirūpinta visais šiuolaikinėms  

reikmėms būtinais elementais.
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interjeras

Kadangi interjero 
projektuotojams teko 
derintis prie esamos 
planinės pastato 
struktūros, naujai 
paskirčiai pritaikytos 
buvusios erdvės.
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Daugelis bibliotekai išrinktų korpusinių bal-

dų pagaminti Lietuvoje. Dauguma minkštųjų bal-

dų – kėdžių, krėslų – atkeliavo iš Ispanijos, sta-

lai – iš Italijos. Grindų dangos atkurtos tokios pat 

kaip iki rekonstrukcijos: pagrindinėse patalpose 

atkurtas parketas, kitur paklota nauja kiliminė 

gerai garsą sugerianti danga. 

Akustikos sprendimams daugiausia dėme-

sio skirta garso įrašų studijoje, kino ir konferen-

cijų salėse, muzikavimo erdvėje. Kino salėje ir 

muzikavimo erdvėje, skirtoje 20 žmonių, garsą 

izoliuoja lubos ir speciali užuolaida. 

Bibliotekos pastate yra nauja elektros įran-

ga, skaityklose ir kitose erdvėse įrengtas ben-

dras apšvietimas. Dauguma šviestuvų juodi, tu-

rintys sąsajų su baldais. Ateityje darbo vietose 

planuojama įrengti ir stalinius šviestuvus. 

Apibendrindamas patirtį šiame objekte 

J. Jurgelis pasidžiaugė, kad tokiame neeiliniame 

objekte pavyko realizuoti norimas idėjas. „Esa-

ma situacija užkoduoja tam tikrą sprendimą, kurį 

pritaikius naujame pastate nebūtų pasiektas toks 

pat efektas. Ir spalvų kontrastas, ir turima erdvė 

padeda sukurti tam tikrą išskirtinumą. Ir nors pats 

procesas buvo ganėtinai sudėtingas, rezultatas 

nenukentėjo“, – komentavo pašnekovas. 

1 Ąžuolinės grindys | Durys | Laiptai | Įrengimas 

1
Parketo danga

interjeras

Bendrovė „YIT Kausta“, pasitelkusi daugiau 

kaip 40 subrangovų, atliko Lietuvos nacionali-

nės Martyno Mažvydo bibliotekos rekonstruk- 

cijos darbus. 

Bendrovės TORK linijos BIM aksesuarai 

higi enos patalpose pasirinkti dėl funkcionalu-

mo, modernaus dizaino ir kokybės.

Bibliotekos sanitariniuose mazguose sumon-

tuoti įmonės „Laufen“ santechnikos gaminiai 

„Pro S Rimless“ – paprasto geometrinio dizai-

no, nepriekaištingos išvaizdos ir lengvai prižiūri-

mi. Pagalvota ir apie vaikus – jiems sumontuoti 

žaismingi ir spalvingi praustuvai bei unitazai. 

Pagrindinė Nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bi bliotekoje sumontuotų mineralinių plokščių 

(gamintojas – bendrovė „Armstrong“) funkci-

ja – absorbuoti sklindantį garsą. 

Bibliotekoje paklota bendrovės  

„Medžio stilius“ ąžuolo parketo danga.

Bendrovė „Šviesos technologijos“ įrengė 

Naci onalinės Martyno Mažvydo bibliotekos in-

terjero ir fasado apšvietimą.
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Kabamosios lubos ir techniniai įrenginiai įprastai projek-

tuojami ir montuojami atskirai. Toks pasirinkimas, anot 

specialistų, nėra pats racionaliausias, mat dažnai už-

programuoja nemenką chaosą, taip pat kenkia interjero 

estetikai. Akustinių lubų ir sienų sprendimus siūlančios 

bendrovės ARMSTRONG lubų sistema TECH ZO NE ne-

sunkiai sumontuojama, o į 100 ir 150 milimetrų pločio 

technines zonas galima integruoti apšvietimo elemen-

tus, oro difuzorius bei ventiliacijos angas. 

Lubų sistema TECH ZO NE išsiskiria gausiu įvai-

rių dydžių plokščių ir jų išdėstymo schemų pasirin-

kimu, plokštes galima pritaikyti atsižvelgiant į pasta-

to konstrukcijos ypatumus. Estetiškam ir išskirtiniam 

monolitinių lubų dizainui sukurti pakanka netgi stan-

dartinių lubų plokščių, pavyzdžiui, PERLA, OPTIMA 

ir ULTIMA+.

Lubų pakabinimo sistemos TECH ZO NE kons-

trukcija gali būti iš dalies paslepiama arba matoma. 

Šiai sistemai tinkamos įvairių dydžių lubų plokštės –  

nuo kvadratinių (1200 ir 1200 milimetrų dydžio) iki sta-

čiakampių. 

Ypač svarbios kabamųjų lubų ypatybės – garso ab-

sorbcijos ir izoliacijos užtikrinimas, todėl lubas būtina 

rinktis atsižvelgiant į patalpos arba erdvės funkciją. 

Bendrovė ARMSTRONG siūlo didelį akustinių lubų 

pasirinkimą, leidžiantį pritaikyti lubas įvairioms sritims. 

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo 

svarbu absorbuoti sklindantį garsą, o šiuos ypatumus 

geriausiai atitinka mineralinės plokštės ULTIMA+OP, 

PERLA OP 1,00, PERLA OP 0,95 ir OPTIMA.

Techninius elementus, tinkamus TECH ZO NE sis-

temai, sukūrė bendrovės ARMSTRONG partneriai: 

šviestuvus pagamino bendrovės XAL ir ZUMTOBEL, 

oro difuzorius – Vokietijos gamintojas „TROX GmbH“. 

Ir šviestuvai, ir oro difuzoriai montuojami techninėse 

zonose – lygiagrečiai arba statmenai plokštėms. Užsa-

kovai gali rinktis modulines lubas nuo sienos iki sienos 

arba kurti modulinių lubų salas.

1.

2.

3. 4.

ARMSTRONG: 
lubos su integruota technine įranga

1.   TECHZONE – daili 

monolitinė lubų išvaizda, 

naudojant standartines 

lubų plokštes ir  

pakabinimo sistemas.

2.   Įmonė ARMSTRONG  

sukūrė naują sprendi-

mą kartu su partneriais: 

ben drovėmis XAL,  

ZUMTOBEL (šviestuvai)  

ir „TROX GmbH“  

(oro difuzoriai).

3.   Kuriant modulinių lubų 

salas, elemento kraštas 

užbaigiamas kraštiniu 

AXIOM profiliu.

4.   Paprasta,  

tvarkinga, dailu.

Armstrong Building Products
BV sp. z o.o. Oddzial w Polsce
ul. Domaniewska 37, 02-672
Varšuva, Lenkija
Tel. +48 22 337 86 10 iki 11

Techniniai ir architektūriniai sprendimai
Projektų koordinavimas
Mob. +370 699 90 006
El. paštas dainora@alubos.lt
www.armstronglubos.lt

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka Užs. 
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Santechnikai – 
netrumpas kriterijų sąrašas

amintojai, anot specialistų, pas-

taraisiais metais orientuojasi į 

paprastas, lakoniškas formas, 

vadinamąją modernią klasiką. 

Pagrindinėje Lietuvos biblioteko-

je, kurioje kasdien apsilanko tūkstančiai žmonių, 

anot interjero projektuotojų, „2XJ“ architektų, lan-

kytojų patogumui sumontuoti modernūs, sykiu 

patogūs ir lengvai prižiūrimi šveicarų gamintojo – 

bendrovės „Laufen“ –  kolekcijos „Laufen pro S 

Rimless“ unitazai. 

„Laufen pro S Rimless“ unitazai išsiskiria ne 

tik estetišku, bet ir praktišku dizainu: jų formos 

yra grynos, švarios, be jokių nereikalingų de-

talių išorėje, kurios galėtų kaupti nešvarumus. 

Paprasta priežiūra ypač aktuali viešuosiuose 

pastatuose, kur reikia tvarkyti daugybę sanita-

rinių mazgų. Paprasto geometrinio dizaino, ne-

priekaištingos išvaizdos ir lengvai valomi „Lau-

fen pro S Rimless“ unitazai, „2XJ“ architektų 

teigimu, tinkami ne tik visuomeninėse, bet ir gy-

venamosiose patalpose. 

Europos gamintojai vis daugiau dėmesio ski-

ria ekologijai ir taupymui. Bibliotekai parinktuose 

gaminiuose taip pat sumontuota vandenį taupan-

ti santechnika, visam vidiniam paviršiui nuplauti 

sunaudojanti tik 3–4,5 litro vandens. „Laufen pro 

S Rimless“ modelio unitazai neturi vidinio lanko, 

kuriame kaupiasi nešvarumai, taigi yra lengvai 

prižiūrimi ir higieniški. 

Planuodami sanitarinius mazgus interjero pro-

jektuotojai, kaip ir visame interjere, laikėsi sprendimo 

derinti juodą ir baltą spalvas. Čia sumontuotos juo-

dos pertvaros ir balti keraminiai „Laufen“ unitazai. 

Interjero autoriai, „2XJ“ komanda, daug dė-

mesio skyrė vaikų sanitariniams mazgams – čia 

įrengta žaisminga, spalvinga specialiai vaikams 

sukurta „Laufen“ kolekcija „Flora Kids“. Visų pro-

duktų dizaino autorius – dizaineris Andreasas Di-

mitriadis. 

Mažiesiems bibliotekos lankytojams skirti 

unitazai ir praustuvai – itin ergonomiški: be aštrių 

briaunų ir kampų, sėdynės turi nedideles nuga-

ros atramas, o unitazai yra mažo skersmens, kad 

būtų saugu ir patogu. Vaikams skirtuose tuale-

tuose dominuoja skirtingos spalvos: berniukams 

skirta ryškiai žalia, mergaitėms – raudona glazūra 

padengta santechnika. 

Santechnikos gaminius specialistai lygina su drabužiais – čia irgi egzistuoja 

mados, stiliai, lygiai, klasės. Juolab kad sanitarinis mazgas – vienas brangiausių 

kvadratinių metrų. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje santechnikos 

įrangą interjero projektuotojai rinkosi remdamiesi funkcionalumo, racionalumo 

ir estetikos kriterijais. Pasirinkta santechnikos gaminių madas diktuojanti 

Šveicarijoje įsikūrusi bendrovė „Laufen“. 

G

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
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„Tork“ prekės ženklo 

aksesuarai pasižymi 

funkcionalumu,  

moderniu dizainu  

ir kokybe.
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erai pasaulyje žinomas fasadi-

nių izoliacinių plokščių gamin-

tojas įmonė „Kingspan“ pasiūlė 

naujas „sandwich“ tipo fasadų 

plokštes. Patys gamintojai jas 

apibūdina kaip lūžio tašką projektavimo srityje. 

Būtent architektams, pasirinkusiems „Ben ch-

mark“ produktus, atsiranda išties naujų gali-

mybių, jeigu projektuojami pastatai, kuriems  

svarbi estetika.

„Benchmark Designwall“ plokščių seri-

ja nuo kitų šios kategorijos produktų pirmiausia 

skiriasi paviršiumi. Jis – lygus, o analogiškų pro-

duktų paviršius yra grublėtas. Dėl plokščių 

pastatai atrodo stilingi ir elegantiški. Daug 

laisvės architektūros sprendimams su-

teikia ne tik plokščių paviršius, bet 

ir didelė spalvų gama, formos. 

Fasadų sprendimas estetams
Statybinių medžiagų sektoriuje 

technologijos yra pasiekusios 

labai aukštą lygį. Tačiau 

gamintojai vis dar randa būdų 

nustebinti. O kartu ir pradžiuginti 

architektus bei projektuotojus 

pasiūlydami originalių,  

išskirtinių sprendimų.

„Benchmark Designwall“ serijos plokštės tinka-

mos ir lenktiems paviršiams. Gamintojai pasirūpi-

no tokiomis detalėmis kaip kampai, kad nereikėtų 

sudėtingų sujungimo mazgų. Gamykloje iš karto 

pagaminamos ir plokštės kolonoms apjuosti. 

Kitas svarbus aspektas – „Benchmark“ 

plokščių tinkamumas statyti energiškai efekty-

vius pastatus. Poliuretano arba akmens vatos 

užpildas garantuoja itin gerus šilumos varžos ro-

diklius, todėl galima nesunkiai pasiekti A ir aukš-

tesnę energinio efektyvumo klasę. Sandarumas 

plokščių sujungimuose užtikrinamas specialio-

mis tarpinėmis.

Naudojant „Benchmark Designwall“ fasado 

plokštes pasaulyje pastatyta daug biurų pastatų, 

viešbučių, kitokių visuomeninės paskirties pas-

tatų, pasižyminčių gražiu estetiniu vaizdu, archi-

tektūros išraiška.

G

„Benchmark“ fasado plokštės

 A energinio efektyvumo klasę atitinkantys  

fasadų ir stogų sprendimai.

 Estetinis vaizdas. Plačios projektavimo 

ir dizaino galimybės. 

 Spalvų pasirinkimas – pagal RAL. 

 Galimas plotis – nuo 250 iki 1100 mm,  

ilgis – iki 6 m. 

 Techninis palaikymas ir projektuojant, 

ir montuojant.

 Greitas ir patogus montavimas. 

Fasadinė sistema iš vienų rankų.

„Designwall“ plokštės – idealiai lygus 

metalinis paviršius, galimas siūlių plotis 

nuo 0 mm iki 50 mm. U = 0,153 (W/m2K).

Užs. 
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„Benchmark“ plokščių poliuretano 
arba akmens vatos užpildas 
garantuoja itin gerus šilumos varžos 
rodiklius, todėl galima nesunkiai 
pasiekti A ir aukštesnę energinio 
efektyvumo klasę.

„Benchmark Karrier“ – kita unikali daugia-

sluoksnių plokščių serija. Pagamintos naudo-

jant specialią technologiją, šios išorės sienoms 

skirtos plokštės yra itin tvirtos, kitaip tariant –  

laikomosios. Gamintojai atliko daug bandymų, 

kurie parodė, kad ant šių tvirtų plokščių galima 

montuoti įvairią fasado apdailą: keramines plyte-

les, HPL plokštes, cementines plokštes, aliuminio 

kompozitą, metalinę dangą ir kitas apdailos me-

džiagas. Plokštės nuo svorio neišsikraipo, nesi-

deformuoja. Statybininkai tokią sistemą vertina 

dėl galimybės greitai statyti pastatų konstrukcijas, 

montuoti fasadus nepriklausomai nuo oro sąlygų.

„Benchmark Designwall“ serijos plokščių 

užpildas – poliuretano, o tai suteikia galimy-

bę siekti aukštų energinio efektyvumo rodiklių. 

Plokščių „QuadCore“ užpildo koeficientas , ly-

gus 0,018 (W/mK), leidžia pasiekti netgi A++ 

klasės reikalavimus, nustatytus negyvenamie-

siems pastatams.

Šių produktų naudojimo spektras – tikrai la-

bai platus: biurų pastatai, įvairūs visuomeniniai 

pastatai, logistikos ir sandėliavimo objektai. Di-

džiojoje Britanijoje šios plokštės naudojamos ir 

daugiabučiams gyvenamiesiems namams statyti.

Architektams ir projektuotojams gamintojų 

atstovai turi paruošę visą reikiamą techninę in-

formaciją apie plokščių specifikacijas, gali pa-

teikti ir brėžinius su apkrovų skaičiavimais bei 

kitokiais parametrais. 

„Karrier“ daugiasluoksnė plokštė skirta laikyti 

fasado apkrovas nuo aliuminio kompozito  

iki keramikos. U vertė – iki 0,106 (W/m2K).

Kęstutis Janeika

El. p. kestutis.janeika@kingspan.com

Mobile: +370 617 56 870

www.kingspanbenchmark.info
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Plėtros sąlygos palankios

ekilnojamojo turto konsultacijų 

bendrovės „Newsec“ duome-

nimis, palyginti su ankstesniais 

metais Kauno biurų rinka atsi-

gauna, o šiam procesui įtaką pa-

darė ir didėjantis nuomininkų poreikis, ir augan-

čios bei naujai į rinką ateinančios kompanijos. 

„Nekilnojamojo turto plėtotojai jau pati-

kėjo šio miesto rinkos galimybėmis ir ryžosi 

investuoti. Todėl Kaune prasideda aukštos kla-

sės biurų pastatų miesto centre statybos. Inves-

tuoti nusiteikę ne tik patyrę rinkos žaidėjai, bet 

ir įmonės, neradusios Kauno mieste išsinuomoti 

sau tinkamų patalpų“, – teigė bendrovės „New-

sec“ atstovė Kaune Jurgita Šilaikytė.

Anot ekspertės, šiuo metu Kauno biurų rin-

koje nėra veikiančio aukštą biurų klasę atitinkan-

čio pastato, kokių netrūksta Vilniuje. Todėl natū-

ralu, kad šiame segmente Kaune konkurencija 

mažiausia ir plėtoti aukštos klasės biurų pasta-

tus yra labai paranku.

Pastebima, kad Kaune, kaip ir Vilniuje, įmo-

nės siekia sukurti jaukią, sveiką darbo aplinką 

Kauno biurų rinką papildys 
naujų standartų pastatas

Nekilnojamojo turto plėtotojai plečia aukštos klasės biurų rinkos žemėlapį. 

Iki šiol A klasės biurus daugiausia statę sostinėje, plėtotojai atsigręžė ir į 

Kauną. Panašu, kad įžvalgesni verslininkai neprašaus – rinkos analitikai mato 

atsigaunančią laikinosios sostinės nekilnojamojo turto rinką ir teigia, kad čia 

verslo įmonės jau nori įsikurti aukštesnės klasės biuruose. 

savo darbuotojams ir padaryti sėkmingos įmo-

nės įspūdį savo partneriams bei klientams. 

„Dabar Kaune dauguma bendrovių yra įsi-

kūrusios biurams nepritaikytuose pastatuose, 

be tokiai erdvei būtinos infrastruktūros. Dažnai 

nėra galimybės plėstis tame pat pastate ar net 

aukšte. Tai labai elementarūs kiekvienos įmonės 

poreikiai, todėl naujai plėtojami projektai orien-

tuojami taip, kad atitiktų tokius nuomininkų lū-

kesčius“, – situaciją analizavo „Newsec“ atstovė 

J. Šilaikytė.

Kaune šiuo metu atgimimas jaučiamas ne tik 

biurų segmente. Per pastaruosius dvejus metus 

rinkoje atsirado nemažai sandėlių ir prekybos 

N
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paskirties projektų, taip pat aktyviau plėtojami ir 

gyvenamosios paskirties projektai. 

„Vis dėlto vertinant biurų rinką, šių patalpų 

nuomos kaina pastaruoju metu palengva kilo į 

viršų. Tam įtakos turėjo ir augančios statybos 

sąnaudos, ir aukštesni reikalavimai biurų patal-

poms įrengti. Per ateinančius dvejus metus Kau-

ne tikrai fiksuosime dar didesnį biurų nuomos 

kainos augimą, nes naujai plėtojami projektai 

kokybe ir techniniais parametrais niekuo nenu-

sileidžia tokiems Vilniaus A klasės biurų pasta-

tams“, – sakė J. Šilaikytė.

Ploto daug, komforto – mažai

Anot nekilnojamojo turto ekspertų, šiuo metu 

naujų biurų pastatų projektų Kaune imasi įžval-

giausieji. Tarp jų – ir nekilnojamojo turto plėtros 

kompanija „SIRIN Development“, jau pasirengu-

si pradėti išskirtinio A klasės biurų pastato sta-

tybas. Pastatas A klasei bus priskiriamas ne tik 

pagal lokacijos vietą, bet ir energinį efektyvumą, 

komfortą. Praeivių žvilgsnius trauks ir aukštos 

klasės architektūros išraiška.

Naują pastatą planuojama pastatyti iki 2017 

metų pabaigos. Investuotojai jau pakrikštijo 

verslo centrą „River Hall“ vardu – tai aliuzija į ša-

lia tekančią upę.

Naują biurų pastatą, kurį statys kompanija 

SIRIN, laikinosios sostinės Jonavos gatvėje su-

projektavęs architektas Gintautas Natkevičius 

nesistebi, kad šiuo metu Kaune yra suaktyvėjusi 

šios paskirties centrų plėtra. 

„Esu matęs statistiką: Kaunas turi tikrai daug 

biurų patalpų ploto, bet tai yra žemos klasės biu-

rai, įsprausti kažkur Laisvės alėjos prieigose, 

palėpėse ar įrengti senuose ankštuose butuo-

se, taigi nepritaikomi didesnėms įmonėms, ne-

derantys su energijos sprendimais. Atėjo laikas 

pasiūlyti kitokias patalpas. Žmonės nori gražiau 

sėdėti, mažiau mokėti, privažiuoti su automobi-

liu, ir visi tie poreikiai išjudino rinką“, – komenta-

vo architektas.

Išvardijo daug privalumų

G. Natkevičius tiksliai įvardijo savo projektuoto 

biuro išskirtinumą: „Jonavos gatvė – ne centras, 

bet ji labai patogiai pasiekiama – lengvai, be 

spūsčių įvažiuojama ir išvažiuojama. Ir ta vieta 

yra visiškai šalia senamiesčio, jis be problemų 

pasiekiamas pėsčiomis, pavyzdžiui, sugalvojus, 

kad pavalgyti norisi būtent ten.“ 

Darbuotojai pro langus irgi matys senamies-

tį, taip pat – Neries ir Nemuno santaką, Vilijam-

polę ir Šilainių šlaitus. 

Potencialūs biurų pastato naudotojai turė-

tų įvertinti automobilių vietų gausą. Vietos jiems 

statyti suplanuotos ne tik po pakeltu pirmu pas-

tato aukštu, bet ir gretimoje irgi G. Natkevičiaus 

biuro projektuoto prekybos centro „Prisma“ 

aikštelėje. 

„Aikštele galima sėkmingai dalytis dėl to, 

kad prekybos centrai dirba kitu režimu nei biurai: 

srautai čia išauga kaip tik tada, kai biuruose dar-

bas baigiamas. Savaitgaliais, kai prekybos cen-

trai sulaukia daugiau pirkėjų, biurai išvis nedir-

ba. Išeina, man atrodo, graži simbiozė“, – sakė 

G. Natkevičius.

Erdviame sklype architektui neprireikė piešti 

dangų siekiančio pastato. Virš automobilių aikš-

telės iškils tik keturių aukštų statinys. Norint, kad 

pastatas neatrodytų masyvus, o biurai turėtų 

kuo daugiau natūralios šviesos, vientisas jo tū-

ris sudalytas savotiškais įspaudimais. Žvelgiant 

iš šono atrodo, kad tai galerijomis sujungti ketu-

ri korpusai. Pastatas suprojektuotas rūpinantis, 

kad nuomininkams būtų galima pasiūlyti ir eko-

nomišką 200 kv. metrų, ir keliskart didesnį plotą.

Girtis inžineriniais sprendimais moderniuo-

se verslo pastatuose, G. Natkevičiaus nuomone, 

nerimta. „Tai tas pat, kaip girtis, kad turi dvi akis 

ir nosį. Efektyvus šildymas, vėsinimas, kokybiš-

kas apšvietimas – tai savaime privalomi dalykai. 

Ir kaip tik todėl nauji biurai gali konkuruoti su se-

naisiais, įrengtais gal dar smetoniniuose pasta-

tuose“, – sakė į A klasę ir pagal verslo, ir pagal 

energinio naudingumo standartus pretenduo-

jančio pastato architektas. 

Projektą įgyvendinanti įmonė „SIRIN De-

velopment“ yra pirmoji, kuri Kaune projektuoja 

biurų pastatą pagal BREEAM standartą, ir nea-

bejojama, kad verslo centras „River Hall“ gaus 

tarptautinį BREEAM sertifikatą.

Konkuruos ne plotu, o kokybe

„Žinome, kad nekilnojamojo turto plėtotojai ki-

tais metais Kauno rinkai pasiūlys ne vieną nau-

ją biurų projektą. Didėjant konkurencijai, norime 

išsiskirti kokybe, kuri bus neginčijama. Taip pat 

manome, kad su aplinkosauga susijęs BREE AM 

sertifikatas leis pritraukti stambesnes užsienio 

kapitalo įmones, kurios taps nuomininkais. Po-

tencialiems investuotojams ne visada yra su-

prantami Lietuvos statybų reglamento reikalavi-

mai, todėl tokio sertifikato turėjimas bus stiprus 

argumentas, kodėl verta rinktis būtent „River 

Hall“, – neabejojo „SIRIN Development“ direkto-

rius Laurynas Kuzavas. 

Anot jo, BREEAM sertifikatas šiandien jau 

yra būtinybė, o ne rinkodaros triukas. Biurų nuo-

mininkams svarbi jau ne tik pastato vieta ar iš-

vaizda. Darbdaviai vis daugiau dėmesio kreipia 

į savo darbuotojų darbo aplinkos kokybę, mi-

kroklimatą, tinkamas sąlygas. Biuro įkūrimas to-

kiame pastate bus priemonė pritraukti ir išlaikyti  

darbuotojus.

L. Kuzavas įsitikinęs, kad nuomininkai, įsikū-

rę energiškai tvariame pastate, skirs kur kas ma-

žesnes sumas tokioms patalpoms išlaikyti. 

„Kol dauguma plėtotojų lenktyniauja, ku-

ris pirmas Kaune pastatys daugiau kvadratinių 

metrų turintį verslo centrą, mes įsitikinę, kad 

greitai pranašumą suteiks tik kokybė“, – tvirtino  

L. Kuzavas. 

Užs. 
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Skaičiuoti ilginius tiltelius – 
tik gerai pasiruošus

Vienas A klasei keliamų reikalavimų – apskai-

čiuoti pastatų ilginių šilumos tiltelių šilumos 

perdavimo koeficientus. Statybos techniniame 

reglamente „Pastatų energinio naudingumo pro-

jektavimas“ įtvirtintas nuostatas, kad skaičiuo-

jant pastato (jo dalies) atitvarų norminius ir pro-

jektinius savituosius šilumos nuostolius turi būti 

įvertinti ilginiai šilumos tilteliai tarp pastato pa-

matų ir išorinių sienų, durų angų perimetrų, tarp 

pastato sienų ir stogo, fasadų išoriniuose ir vi-

diniuose kampuose, balkonų grindų susikirtimo 

su išorinėmis sienomis vietose, tarp perdangų, 

kurios ribojasi su išore, ir sienų, langų, stoglan-

gių, švieslangių bei kitų skaidrių atitvarų angų 

perimetrų.

Ilginiai šilumos tilteliai – 
priemonė pasiekti energinį efektyvumą

Specialistai ilginius šilumos tiltelius skaičiuo-

ja tam, kad žinotų esamą situaciją probleminė-

se pastato vietose. Vienas šilumos tiltelių skai-

čiavimo siekių – tiksliau įvertinti pastato šilumos 

nuostolius konstrukcijų jungtyse. Pavyzdžiui, 

pasirinkus kokybišką langą, tačiau netinkamą 

montavimo schemą šilumos nuostoliai, patiriami 

pro lango angokraštį, gali būti didesni už tuos, 

kurie patiriami per visą lango plotą. 

Antra, apskaičiuoti ilginiai šilumos tilteliai – 

pagrindas ieškoti racionalių sprendimų. Žinoda-

mas tikrąją ilginio šilumos tiltelio vertę atitinka-

moje konstrukcijų jungtyje, projektuotojas gali 

ieškoti optimalaus varianto, kiek tam tikros prie-

monės gali sumažinti šilumos nuostolius ir kiek 

tai gali papildomai kainuoti. Šiuo atveju, anot 

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir 

statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos 

mokslo darbuotojo Juozo Ramanausko, negali-

ma pamiršti ir kito su šilumos tilteliais susijusio 

klausimo – paviršių temperatūros. 

„Visi žinome, kad pelyti pirmiausia pradeda 

sienų kampai, langų angokraščiai ir t. t. Tai ilgi-

nių šilumos tiltelių vietos, kuriose paprastai būna 

žemesnė temperatūra. Tinkamai apskaičiavus 

šilumos tiltelius, šias problemas irgi galima iš-

spręsti“, – komentavo pašnekovas. 

Apskaičiuoti vieną ilginių šilumos tiltelių 

jungtį užtrunka keletą valandų, jei ji sudėtin-

gesnė – tenka padirbėti ir ilgiau. Vienos šeimos 

gyvenamajam namui reikėtų apskaičiuoti apie 

7–12 jungčių. 

Ir nors pats ilginių šilumos tiltelių skaičia-

vimas tikrai neužtikrins nei mažesnių šilumos 

nuostolių, nei pastato ilgaamžiškumo, komfor-

to ar apsaugos nuo pelėsio, jis tikrai suteiks pa-

pildomos informacijos, kuria remiantis galima 

spręsti sudėtingiausias problemas.

Šilumos tilteliams apskaičiuoti reikalingos 

specialios dvimačio arba trimačio temperatūros 

lauko skaičiavimo programos. Laisvai prieinamų 

kompiuterinių programų nėra daug, kur kas dau-

giau – komercinių. Tačiau svarbiausia – ir jomis 

galima naudotis tik turint pakankamai žinių apie 

pačius ilginius šilumos tiltelius, jų apskaičiavimo 

metodiką bei pačias programas.  

Įpareigojimas siekti A energinio naudingumo klasės – iššūkis ir projektuoto-

jams, ir statytojams. Specialistai pripažįsta – paskutinės dienos iki naujojo 

etapo buvusios ypač karštos. Statybų proceso dalyviai, iš pradžių pasyviai 

laukę, ar nepasikartos pernykštė situacija, kai ministerija, išgirdusi nekilno-

jamojo turto plėtotojų argumentus, reikalavimą atidėjo, pastaruoju metu ypač 

aktyviai domisi laukiančiais pasikeitimais. Vienas pagrindinių dominančių 

klausimų – kas gi lemia energiškai efektyvaus pastato statybų sėkmę. 

Kristina BUIDOVAITĖ

energinis efektyvumas

1

Temperatūros laukas lango angokraštyje, 

gautas dvimačio temperatūros lauko 

modeliavimo programa THERM.
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Kompetentingų specialistų  
gali tekti paieškoti

Yra ir dar vienas rūpestis. Nors statybos techni-

niame reglamente įtvirtintas nuostatas, kad sta-

tant A energinio naudingumo klasės pastatus 

ilginių šilumos tiltelių skaičiavimas privalomas, 

nors yra sukurtos šilumos tiltelių skaičiavimo 

programos, specialistų, kurie galėtų apskaičiuoti 

ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koefi-

ci entus, tenka paieškoti. O tie, kurie gali tai pa-

daryti, turi darbų keletą mėnesių į priekį. 

J. Ramanauskas patvirtino – trūksta ir spe-

ci alistų, ir pastatų energinio efektyvumo vertini-

mo žinių: „Tai ganėtinai nauja tema statybose, 

kuriai anksčiau nebuvo skiriama daug dėmesio, 

tad iki šiol pakako bendro pobūdžio žinių, tačiau 

augant pastato projektavimo ir statybos reikala-

vimams sprendimams priimti reikia daugiau ži-

nių, o šioms įgyti – daugiau laiko.“

Įpareigojimas skaičiuoti šilumos tiltelius su-

sijęs su A klasės pastatais. Kadangi projektuoti  

A klasės pastatus privalu tik nuo šių metų lapkri-

čio mėnesio, didelė dalis projektuotojų bū-

simiems pasikeitimams iš anksto nesiruošė. 

Pastatų energinio naudingumo vertinimo eks-

pertams šis klausimas aktualus jau seniau, nes 

nuo 2012 metų energinio naudingumo sertifika-

vimo reglamente nurodyta, kad norint pastatui 

suteikti A klasę, turi būti apskaičiuoti jo ilginiai 

šilumos tilteliai. Taigi didžioji dalis energinio nau-

dingumo sertifikavimo ekspertų jau įsisavinę ši-

lumos tiltelių skaičiavimo metodikas savarankiš-

kai arba specialiai tam skirtuose mokymuose.

Į gaminių katalogus siūloma 
žiūrėti su atsarga

Didelė dalis įmonių atliko namų darbus – paren-

gė gaminių katalogus, kuriuose numatyta, ko-

kie ilginiai šilumos tilteliai turėtų būti, kaip įrengti 

pastato sandūras, kad jos atitiktų reikalavimus. 

J. Ramanausko manymu, tokiais katalogais nau-

dotis galima, jeigu jie parengti atsižvelgiant į Eu-

ropos standartų ir Lietuvos reglamentų reikala-

vimus. Pavojinga tiesiogiai remtis užsienio šalių 

patirtimi, mat daugelyje jų vertinimų metodikos 

gali gerokai skirtis. 

Be to, parengti toli gražu ne visi katalogai. 

O ir juose pateikti sprendimai, neabejoja KTU 

mokslo darbuotojas, tikrai neapims visų variantų 

(matmenų, medžiagiškumo), todėl projektuoto-

jams, kitiems statybų specialistams vis vien rei-

kės žinių, kaip patiems vertinti pateiktus sprendi-

nius ir elgtis nestandartinėse situacijose. 

Skaičiuojant šilumos varžą – 
iššūkių ne mažiau

Tvirtinama, kad apskaičiuoti šilumos varžą nėra 

sudėtinga, mat jos skaičiavimo metodika staty-

bos techniniame reglamente pateikta jau seniai. 

Tiesiog ilgą laiką šiam parametrui buvo skiriama 

per mažai dėmesio, nebuvo ir reikiamos kontro-

lės. Šilumos varžos R skaičiavimas – laiko rei-

kalaujantis darbas, juolab kad būtina įvertinti 

deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento pa-

taisas ir kitus rodiklius. Šiuo metu, projektuo-

dami didelės apimties objektus, specialistai gali 

pasitelkti specialias 3D programas, kuriose įver-

tinamas medžiagiškumas, forma, matmenys, 

medžiagų kiekiai atitvarų konstrukcijoje, taip pat 

apskaičiuojamos šilumos varžos vertės. 

2 3

Lango angokraštyje parodytos apskaičiuotos vertės: šilumos tiltelio šilumos perdavimo koeficientas 

0,45, mažiausia vidinio paviršiaus temperatūra 3,6oC (skaičiavimuose nustatyta vidaus oro tempera-

tūra yra +20oC, o lauko – -23oC) ir santykinis vidaus oro drėgnumas 33,9 proc., kuriam esant žemiau-

sios temperatūros taške gaunamas rasos taškas. 

Rodyklėmis pažymėtos šilumos srauto 

kryptys per pamato konstrukciją, parodančios, 

pro kurias vietas daugiausia išeina šilumos.

Pats ilginių šilumos  
tiltelių skaičiavimas tikrai 
neužtikrins nei mažesnių 
šilumos nuostolių, nei 
pastato ilgaamžiškumo, 
komforto ar apsaugos 
nuo pelėsio, bet jis tikrai 
suteiks papildomos 
informacijos, kuria 
remiantis galima 
spręsti sudėtingiausias 
problemas.
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ienas svarbiausių A klasės namų 

reikalavimų – tinkamas apšiltini-

mas nuo pat pamatų iki stogo. 

Šilumos išsaugojimą pastato vi-

duje lemia šiltinimo sluoksnis. 

Jam A klasės namuose keliami dideli reikalavi-

mai, nes tokių statinių sienų, stogų, grindų šilu-

mos perdavimo koeficientas turi būti didesnis. 

Norint padidinti šilumos varžą, neužtenka tik 

pastorinti šiltinimo sluoksnį – visada reikia žvelg-

ti plačiau ir jau projektuojant įvertinti daugiau 

sudedamųjų dalių, tokių kaip medžiagų efekty-

vumas, vientisa konstrukcija, sandarumas, tvir-

tinimo detalės, profesionalus montavimas ir kt. 

Tik tada pastato šilumos sluoksnis leis pasiekti 

energinį efektyvumą, sandarumo reikalavimus, 

minimizuoti šilumos tiltelius. 

Pagrindiniai šiltinimo medžiagų 
reikalavimai A klasės namuose:

 Efektyvumas. Šiltinimo medžiagų šilumos 

perdavimo koeficientas turi būti kuo ma-

žesnis, kad tokiai pat šilumos varžai pasiek-

ti užtektų plonesnio izoliacinės medžiagos 

sluoksnio.

 Atsparumas drėgmei ir kitokiam atmosfe-

ros poveikiui. Efektyvios tik sausos šiltinimo 

medžiagos. Drėgmė labai stipriai pablogina 

izoliacines medžiagų ypatybes, todėl reikia 

rinktis drėgmei atsparias medžiagas ir ap-

saugoti jas nuo galimo neigiamo poveikio.

A klasės namo šiltinimas: 
kas svarbiausia?

 Sandarumas. Kuo mažesnis medžiagos oro 

laidumo koeficientas, tuo mažesnis vėjo, šal-

tų oro srovių, vidinės konvekcijos poveikis 

izoliacinėms ypatybėms. Sandarios šiltinimo 

medžiagos padeda užtikrinti ir viso pastato 

sandarumą, suformuodamos mažai orui lai-

dų sluoksnį.

 Tvirtumas. Šilumos tiltelių susidaro ne tik 

skirtingų atitvarų susijungimo vietose, bet 

ir per tvirtinimo detales. Ypač dideli šilumos 

nuostoliai patiriami per karkasą. Naudojant 

kietas (standžias) šiltinimo medžiagas gali-

ma įrengti vientisą šiltinimo sluoksnį nenau-

dojant karkaso.

 Lengvumas. Didėjant šiltinimo sluoksniui, 

didėja ir jo svoris. Naudojant lengvas šiltini-

mo medžiagas sumažėja konstrukcijas vei-

kianti apkrova, tvirtinimo detalių skaičius ir kt.

 Ilgaamžiškumas. Šiltinimo medžiagos ypa-

tybės turi nekisti daugiau kaip 50 metų. Tik 

tada šildymo išlaidos bus tokios pat, kaip ir 

pirmais metais.

 Montavimo paprastumas. Kuo mažiau 

konstrukcijoje sudėtinių dalių, tuo mažesnė 

broko ir klaidų tikimybė. Drėgmei atsparioms 

šiltinimo medžiagoms nereikia sudėtingai 

įrengiamų vėjo ar garų plėvelių, drenažinių 

membranų ar kitų apsauginių barjerų.

Termoizoliacinių medžiagų gamintojas „Finn-

foam“ siūlo sprendimus visoms pastato, atitin-

kančio A energinio naudingumo klasei keliamus 

reikalavimus, atitvaroms šiltinti. Tai ir ekstruzinis 

polistireninis putplastis „Finnfoam“, kuris yra ge-

riausias pasirinkimas apšiltinant pamatus, grindis 

ir kitas su gruntu besiribojančias konstrukcijas, 

sienų ir stogų apšiltinimui skirtos poliizociunera-

to (poliuretano) plokštės FF-PIR, efektyviai pritai-

komos, kai reikia išgauti kuo plonesnį sluoksnį, 

bei patikima ir ekonomiška sienų ir stogų šilumos 

izoliacija FF-EPS (polistireninis putplastis). 

Verta nepamiršti

Statant A klasės namą svarbūs ir kiti sprendimai, 

darantys įtaką reikalavimus atitinkančiam rezul-

tatui. Juk tam, kad investicija atsipirktų, statinio 

ypatybės turi nekisti, jis turi būti ilgaamžiškas. 

Norint pastatyti tokį namą, reikia jau projektuo-

jant numatyti, kokie veiksniai jam darys įtaką per 

ateinančius daugiau kaip 50 metų, ir pagal tai pa-

rinkti jiems atsparias medžiagas. Pastatyto namo 

būklę parodo sandarumo testas, termovizinės 

nuotraukos ir kiti dalykai, tačiau jei dėl netinka-

mai parinktų medžiagų ar konstrukcinių spren-

dimų ypatybės pakis, toks namas laikui bėgant 

energijos gali išeikvoti gerokai daugiau. 

Energiškai efektyvūs statiniai pasižymi gera šilumos izoliacija, yra sandarūs, 

juose minimizuoti šilumos tilteliai, sudėti tinkami langai ir durys, pasirūpin-

ta vėdinimu su rekuperacija, energija gaunama panaudojant atsinaujinančius 

energijos šaltinius, apgalvota statinio orientacija saulės atžvilgiu.

V

Užs. 
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ki šiol individualiųjų namų staty-

boje lietuviai noriai rinkosi mūro 

konstrukcijas. Lapkričio 1-ąją 

įsigaliojus reikalavimui statyti 

aukštesnio energinio efektyvu-

mo pastatus, daugelis besiruošiančiųjų statyti 

namus sunerimo, kaipgi atrodys jų būsimieji A ar 

A+ klasės būstai, o sprendimus, kokias medžia-

gas rinktis, priima tik gerai apsvarstę ir išklausę 

kelių specialistų nuomonių. 

Energiškai efektyvaus namo statyba yra api-

pinta mitais. Ar A, A+ klasės namas gali būti mū-

rinis? Nuomonės išsiskiria ir dėl medžiagų, inži-

nerinių sistemų, procesų, galiausiai neaišku, kuo 

remiantis atliekami skaičiavimai ar pats energi-

nio efektyvumo vertinimas. 

Norėdami sugriauti nepagrįstus mitus ir abe-

jones, pajėgas sujungė plytų ir blokelių gaminto-

jas – bendrovė „Simpras“, polistireninio putplas-

čio gamintojas – įmonė „Ukmergės gelžbetonis“, 

ir architektūros studijos „Kubinis metras“ koman-

da. Specialistai nusprendė realiu pavyzdžiu įro-

dyti, kad tradicinis lietuvių pamėgtas namas gali 

nesunkiai pasiekti A ar dar vienu laipteliu aukš-

tesnę – A+ – klasę, todėl sukūrė Lietuvoje tik 

2018-aisiais privalomo tapsiančio A+ energinio 

naudingumo klasės individualiojo namo projek-

tą. Namui panaudotos mūro konstrukcijos, fasa-

dui apšiltinti – pilkasis polistireninis putplastis. 

Sukurtas namo projektas atitinka tradicinius 

vidutines pajamas gaunančios šeimos poreikius. 

Namo plotas – 137 kvadratiniai metrai, jame su-

projektuota bendra erdvė, trys miegamieji, dar-

bo ar svečių kambarys, ūkinės patalpos, archi-

tektūra neišsiskirianti, suplanavimas – patogus 

ir pritaikomas daugelyje sklypų. Pastatą lengva 

orientuoti pasaulio šalių atžvilgiu, mat tai – vie-

nas svarbiausių veiksnių norint pasistatyti ener-

giškai efektyvų pastatą. 

Specialistai netgi atliko projekto, pavadinto 

„+Namas“, energinio naudingumo klasės verti-

nimą: tam buvo paruošti reikalingi pastato maz-

gai ir apskaičiuoti šilumos tilteliai. 

Besidomintiesiems tokio namo statyba buvo 

sukurtas šiltinimo mazgų (išorinės sienos, stogas, 

karnizas, grindys, pamatas) katalogas, kuriame 

pateiktos konkrečios galimos naudoti medžia-

gos. Skaičiuojant pasirinkti silikatiniai blokeliai 

„Siliblokas“, akytojo betono blokai „Airstone“ ir 

keraminiai blokeliai „Kerapor“. Planuojantieji sta-

tyti namą gali palyginti visų šių statybinių blokelių 

ypatybes ir įvertinti, koks polistireninio putplasčio 

sluoksnis būtų reikalingas kiekvienu atveju, kad 

būtų pasiekta reikalaujama atitvaros varža. Namo 

fasadui apšiltinti buvo naudojamas pilkasis polis-

tireninis putplastis „Neoporas EPS 70“, grindims 

ir pamatams – „Geoporas EPS 100“.

Specialistai primena, kad nors pasiekti atski-

rų pastato konstrukcijų A+ energinio naudingu-

mo klasę palyginti nesudėtinga, bendrai pastato 

įvertinimo sėkmei svarbūs keli veiksniai: 

1. Atitvarų šilumos varžos:  

stogas, sienos, grindys, langai ir durys.

2.  Pastato mazgai ir šilumos tiltelių  

skaičiavimas.

3.  Pastato inžinerinės sistemos.

4.  Pastato ir langų orientavimas pasaulio  

šalių kryptimi.

5.  Namo sandarumas.

Projektas „+Namas“ įvertintas A+ energinio 

naudingumo sertifikatu. Pilotinio projekto vizua-

lizacijas, planą ir konstrukcinius mazgus su kon-

krečiomis medžiagomis, parankiomis A+ klasės 

namo statybai, galima nemokamai peržiūrėti ir 

įvertinti interneto svetainėje 

www.kubinismetras.lt/paslaugos/apliusnamas. 

Energiškai efektyvaus namo 
sprendimas – mūro konstrukcijos

I
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A klasė – ne tik naujai statybai

tin energiškai efektyvių atnau-

jintų daugiabučių Lietuvoje 

nėra daug. Sostinės A. Micke-

vičiaus gatvėje 9 numeriu pa-

žymėtas daugiabutis, po mo-

dernizacijos pasiekęs A energinio efektyvumo 

klasę, praėjus metams po atliktų darbų vis dar 

pristatomas kaip pavyzdinis projektas. Ren-

giant projektą apskaičiuota, kad po renovacijos 

A. Mickevičiaus g. 9-o namo gyventojai sutaupys 

net iki 94 proc. energijos pastatui šildyti ir vėsinti. 

Iki 2015 metų sausio, kai pastatas dar nebuvo 

renovuotas, namo gyventojai už šildymą mokėjo 

vidutiniškai po 105,21 euro per mėnesį.  Atlikus 

renovaciją, nuo 2016 metų sausio jie vidutiniškai 

moka po 7,65 euro. Tokius rezultatus leido pa-

siekti namo A energinio naudingumo klasė. Dau-

gi abučio fasadas buvo apšiltintas 30 centimetrų 

storio pilkuoju polistireniniu putplasčiu neoporu.

Pastato modernizacijos projektą parengęs 

projektuotojas Dainius Baltrušaitis įsitikinęs, kad 

renkantis šiltinimo medžiagą rastas palankus ko-

kybės ir kainos santykis: „Polistireninis putplas-

tis – patikima, turinti puikias šilumą izoliuojančias 

ypatybes ir pigi šiltinimo medžiaga, o tai buvo ak-

tualu rangovui, laimėjusiam viešųjų pirkimų kon-

kursą. Naudojant neoporą sutaupoma šilumos 

izoliacijos storio, todėl pastatus galima šiltinti plo-

nesniu sluoksniu, taip išeikvojant mažiau lėšų.“

Statytojai jau įpareigoti siekti 

aukštesnės energinio efektyvumo 

klasės, tačiau modernizuojantie-

siems daugiabučius naujienų ne-

žadama – jie ir toliau sieks C ar, 

pritarus gyventojams, aukštesnės 

klasės. Palyginti su C energinio 

efektyvumo klase, A klasės pas-

tatams reikalingas gerokai sto-

resnis šiltinimo sluoksnis, kur 

kas didesnė šilumos varža, tačiau 

ir šildymo išlaidos po to skiriasi 

kone triskart. Vis dėlto gyventojų 

tokie skaičiai neintriguoja –  

jie noriai renkasi minimalius,  

taigi pigesnius, sprendimus. 

I

Polistireninis putplastis 
garantuoja sėkmingą 
energiškai efektyvią renovaciją

Polistireninį putplastį apsispręsta rinktis ir 

dėl patogumo tvirtinant termoizoliacinį sluoks-

nį. Jis visų pirma klijuojamas, tuomet tvirtinamas 

smeigėmis, tačiau jos nesukuria šilumos tiltų, 

taip pat jomis galima tvirtinti skirtingo storio šilu-

mos izoliaciją. Daugiabučio fasado apdailai pa-

sirinktas struktūrinis tinkas. 

Šiltinimo medžiaga leido išsaugoti daugiau 

balkonų ploto, o tai itin rūpėjo gyventojams. Jie 

nuolat matavo, ar šiltinamuose balkonuose telpa 

vaikų vežimėliai ir kiti reikiami daiktai. Pasirinkus 

pilkąjį polistireninį putplastį, pakako plonesnio 

jo sluoksnio, taigi ir balkonų plotis sumažėjo 30, 

o ne 40 centimetrų, kaip būtų buvę projektuoto-

jams parinkus baltąjį polistireninį putplastį. 

Projektuotojai neretai girdi kalbų, kad polis-

tireninis putplastis yra degi medžiaga, nors jis iš 

tikrųjų degimo nepalaiko. Išties statybose nau-

dojama gana daug degių medžiagų, tačiau svar-

biausia, kad gaisrinei saugai keliamus reikalavi-

mus atitiktų visa sistema. Polistireninis putplastis 

uždengiamas armavimo mišiniu, tinku ar fasadi-

nėmis plytelėmis, o tokia sistema visiškai atitinka 

gaisrinės saugos reikalavimus. Juos visiškai ati-

tiko ir daugiabučiui A. Mickevičiaus gatvėje ran-

govo pasirinkta sistema. 

B klasė – projektuotojų iniciatyva

Įmonės Projektų rengimo centro direktoriaus 

pavaduotojas Tomas Jatulis pripažino, kad jų 

Daugiabutis sostinės  

A. Mickevičiaus gatvėje 

po modernizacijos pasiekė 

A energinio efektyvumo klasę.
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įmonės parengtų daugiabučių modernizacijos 

projektų sąraše – tik keletas pavyzdžių, kai gy-

ventojai apsisprendė siekti ne reikalaujamos C, 

o aukštesnės B klasės. Tam, kad būtų palypė-

ta vienu laipteliu, užteko tik keliais centimetrais 

storesnio izoliacijos sluoksnio. Taip daugiabutis 

renovuotas Ignalinoje, jo fasadas apšiltintas ne 

17 centimetrų, kaip buvo numatyta pirminiame 

investicinio plano pasiūlyme, bet 20 centimetrų 

storio polistireniniu putplasčiu. 

„Renovuojant daugiabutį, pasiekti A kla-

sę nėra lengva, tačiau B energinio efektyvumo 

klasę – gana paprasta. Daugiabučio Ignalinoje 

gyventojai buvo apsisprendę fasadą šiltinti po-

listireniniu putplasčiu. Šis sprendimas pigesnis, 

tačiau nė kiek ne prastesnis nei mineralinė vata. 

Sistema sandari, tačiau, kitaip nei paplitusi nuo-

monė, nereikia, kad pastatas pernelyg kvėpuo-

tų“, – aiškino projektuotojas. 

Įgyvendinant energiškai efektyvų projek-

tą Ignalinoje pasitarnavo ir palanki namo kon-

figūracija: daugiabutis vienos laiptinės, pen-

kių aukštų, palyginti nedidelis pamatų ir stogo 

plotas. Tačiau T. Jatulis neabejoja – energiškai 

efektyvi renovacija įmanoma ir sudėtingesniais 

atvejais. Pasitelkęs sertifikavimo programą, 

projektuotojas be didelių sunkumų gali įvertin-

ti, kokie sprendimai būtini, o kurių galima atsi-

sakyti: programoje galima modeliuoti šiltinimo 

sluoksnius, storius, numatyti šilumos perdavimo  

koeficientus. 

Projektuotojo įsitikinimu, polistireninis put-

plastis – tinkamas sprendimas renovuojant 

daugiabučius. Šia medžiaga šiltinant pastatus 

pasiekiami geresni sandarumo rezultatai, yra pa-

togiau dirbti. Užklijuotas polistireninio putplasčio 

plokštes galima lyginti, šlifuoti. Be to, polistire-

ninis putplastis pigesnis už mineralinę vatą, fa-

sadų šiltinimo sistema atitinka gaisrinės saugos 

reikalavimus, turi visus reikiamus dokumentus ir 

sertifikatus. 

Energiškai efektyviai renovacijai svarbus ne 

tik sienų, bet ir pamatų bei stogo termoizoliavi-

mas, perdangos šiltinimas, kokybiški langai, du-

rys, inžinerinės sistemos. Prieš kurį laiką rinkoje 

dominavo langai, kurių šilumos perdavimo koe-

ficientas buvo 1,7 W/m2K, dabar gaminami kur 

kas šiltesni: jų šilumos perdavimo koeficientas – 

1,3 ar 1,1 W/m2K. 

Šiltinant fasadą svarbios  
ir smulkmenos

Polistireninio putplasčio asociacijos (PPA) pre-

zidentas dr. Česlovas Ignatavičius priminė žino-

mą tiesą – be tinkamos termoizoliacijos šilumą 

pastatuose sulaikyti neįmanoma. Tačiau netgi 

storas termoizoliacijos sluoksnis negarantuoja 

norimo efekto, jei šiltinimo medžiaga bus pritvir-

tinta lopais, o ne sandariai ir kokybiškai. Taip pat 

svarbu, kad į šiltinimo sluoksnį nepatektų drė-

gmės, teršalų, kad jungtys būtų patikimos, o 

termoizoliacinės medžiagos techninės charak-

teristikos nepakistų visą pastato eksploatacijos  

laikotarpį. 

„Pastatą galima pastatyti ir apšiltinti koky-

biškai, bet jeigu jis netinkamai eksploatuojamas, 

problemos neišvengiamos. Tyrimai rodo, kad 

tais atvejais, kai informaciniai stendai, plakatai ir 

pan. netinkamai pritvirtinami ant pastatų fasadų, 

šie tampa nesandarūs, į šiltinimo sluoksnį prasi-

skverbia drėgmės, teršalų. Visi turime stengtis, 

kad pastatai būtų tinkamai apšiltinti ir eksploa-

tuojami, tada gausime gerą rezultatą“, – apiben-

drino pašnekovas.  

Netgi storas termoizoliacijos sluoksnis 
negarantuoja norimo efekto, jei šiltinimo 
medžiaga bus pritvirtinta lopais,  
o ne sandariai ir kokybiškai. Taip pat svarbu, 
kad į šiltinimo sluoksnį nepatektų drėgmės, 
teršalų, kad jungtys būtų patikimos, 
o termoizoliacinės medžiagos techninės 
charakteristikos nepakistų visą pastato 
eksploatacijos laikotarpį. / Česlovas IGNATAVIČIUS /

Daugiabučio Ignalinoje fasadą 

apšiltinus polistireniniu putplasčiu 

nesunkiai pasiekta B klasė.  
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Istorinis pastatas  
buvo nebefunkcionalus

aliųjų pastatų idėja pasaulyje 

įgyvendinama jau gana seniai, 

ji nėra naujiena ir Lietuvoje. Ta-

čiau mūsų specialistams dar rei-

kia pasisemti patirties įrengiant 

želdintus stogus. Vokiečiai galėtų būti tie, kurių 

pavyzdžiu būtų galima sekti.

Vokietijos Liudvigshafeno mieste veikianti 

BASF chemijos gamykla yra įgyvendinusi ne vie-

ną novatorišką pilotinį projektą. Vienas jų – praė-

jusiais metais gamyklos teritorijoje pastatytas ža-

liasis biurų pastatas, kurį dengia maždaug 2 tūkst. 

kvadratinių metrų ploto žaliuojantis stogas. 

Vietoje, kurioje iškilo naujasis biurų pasta-

tas, anksčiau stovėjo daugiaaukštis pastatas, 

laikytas pirmuoju dangoraižiu pietinėje Vokietijo-

je. Jis savo laiku buvo įtrauktas į istorinio pavel-

do sąrašą, todėl paveldosaugininkai neleido jo 

griauti, nors pastatas nebebuvo geriausios bū-

klės ir patogus naudoti. 

BASF gamykla buvo atlikusi daugiaaukščio 

renovacijos darbus, modernizavusi jį, tačiau ver-

tinant funkcionalumą jis nebeatitiko šių dienų 

reikalavimų ir poreikių. Galiausiai leista pastatą 

nugriauti.

Kadangi statinys stovėjo chemijos giganto 

teritorijoje, susprogdinti daugiaaukštį nebuvo 

jokių galimybių. Be to, jo konstrukcijose buvo 

ir asbesto. Todėl grėsmė sukelti pavojų kitiems 

chemijos gamyklos pastatams ir paskleisti as-

besto dulkių pareikalavo kitokių statinio demon-

tavimo priemonių – 30 aukštų pastatas buvo tie-

siog išrinktas pradedant nuo viršutinio aukšto ir 

leidžiantis pamažu žemyn.

Neišnaudotas potencialas

Kompanijos BASF atstovas Ukrainai, Baltarusi-

jai ir Baltijos šalims Arturas Indičianskis sakė, 

kad Vokietijoje daug diskutuojama apie žaliuo-

sius pastatus: kokie jie turi būti, kokius kriterijus 

turi atitikti. Lietuvoje kol kas daugiau dėmesio 

skiriama energiniam efektyvumui, o Vokietijoje į 

pirmąją vietą keliami ekologijos, aplinkosaugos, 

aplinkos tausojimo klausimai. Būtent į šiuos pa-

rametrus pirmiausia orientuojamasi, žinoma, ne-

pamirštant ir energinio efektyvumo.

„Per pastaruosius keletą metų gana dažnai 

šnekama apie pasyviuosius, aktyviuosius, ma-

žai energijos naudojančius pastatus. Vokieti-

joje investuotojai, kalbėdami apie komercinius 

pastatus, dabar pirmiausia kelia pastatų žalumo 

klausimą. Pagrindinis akcentas – žiūrima, iš ko 

pagamintos medžiagos pastatui statyti, kokį jos 

palieka įspaudą aplinkosaugai. Ir akcentuoja-

mos ne pavienės medžiagos, bet sistemos visu-

ma“, – kalbėjo A. Indičianskis. 

Anot jo, labai daug dėmesio skiriama sto-

gams, nes manoma, kad tai – neišnaudotas 

potencialas. Skaičiuojama, kad kasmet visame 

pasaulyje želdintų stogų gali padaugėti apie 

17–20 procentų. Ir juos panaudoti galima kuo 

įvairiausiai: paversti poilsio zonomis, vaikų žai-

dimų aikštelėmis, be to, malonu žiūrėti į tokius 

stogus, kuriais miestuose padidinamas žaliųjų 

zonų skaičius. 

Želdintam stogui būtina 
tinkama termoizoliacija

Pasaulyje milijonai kvadratinių metrų stogų nėra paruošti tinkamam 

naudojimui. Pirmiausia vien dėl to, kad nėra teisingai termoizoliuoti. 

Tai padarius stogus galima paversti žaliuojančiomis oazėmis ir eksploatuoti. 

Įrengus apželdintą stogą prieš tai tinkamai jo netermoizoliavus, nebus gautas 

laukiamas rezultatas. Be to, toks pastatas nepretenduos įstoti į žaliųjų gretas.

Ž
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Medžiagas vertino objektyviai

„Kalbant apie želdintus stogus, labai svarbus 

komponentas yra jų termoizoliacija. Be jos sto-

gas neatliks tos funkcijos, kurią turi atlikti. Tačiau 

šiandien labai mažai tokių stogų yra termoizo-

liuoti, dažniausiai paklojamas tik hidroizoliaci-

nis sluoksnis. Praėjusiais metais lankantis vie-

noje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie 

stogus, buvo pateikti duomenys, kad tik apie 

18 proc. stogų yra tinkamai termoizoliuoti“, – 

sakė A. Indičianskis. 

Kai kompanija BASF nusprendė įgyvendinti 

biurų pastato projektą, vienas iš iškeltų tikslų – 

naudoti aplinką tausojančias medžiagas ir siekti 

aukšto energinio efektyvumo. Kadangi iš chemi-

jos milžinės tiekiamų žaliavų gaminamos beveik 

visos termoizoliacinės medžiagos, nebuvo tei-

kiamas prioritetas nė vienai. Stengtasi objekty-

viai įvertinti, kodėl vienokia, o ne kitokia medžia-

ga yra tinkamesnė.

Prieš įrengiant žaliuojančio stogo siste-

mą, buvo atlikti išsamūs skaičiavimai, kad būtų 

išrinkta tinkamiausia termoizoliacinė medžiaga. 

Buvo pasitelkti trys kriterijai: termoizoliacinės 

medžiagos laidumas šilumai, jos stipris gniuž-

dant ir svoris, kuris svarbus stogo konstrukcijos 

apkrovai.

Skaičiavimams pasirinkta keletas termoizo-

liacinių medžiagų: poliuretanas, pilkasis poli-

stireninis putplastis (neoporas), įprastas poli-

stireninis putplastis, ekstruzinis polistireninis 

putplastis ir mineralinė vata.

Numatytiems rodikliams pasiekti, jeigu būtų 

renkamasi medžiagą pagal storį, ploniausias ter-

moizoliacinis sluoksnis būtų iš poliuretano, po 

to – iš pilkojo polistireninio putplasčio, įprasto 

polistireninio putplasčio, o storiausias – iš eks-

truzinio polistireninio putplasčio.

Skaičiavimai parodė, kad pagal numatytus 

pasiekti rodiklius atspariausias gniuždymui yra 

neoporas. Ši termoizoliacinė medžiaga suda-

ro ir mažiausią apkrovą stogo konstrukcijoms – 

6,3 kilogramo vienam kvadratiniam metrui. Pa-

lyginimui: ekstruzinio polistireninio putplasčio 

apkrova būtų 9,6 kilogramo vienam kvadratiniam 

metrui, o mineralinės vatos – net 23,5 kilogramo.

Nors pagal kai kuriuos rodiklius tinkamesnė 

buvo vienokia termoizoliacinė medžiaga, pagal 

kitus – kitokia, viską susumavus želdinto stogo 

termoizoliacijai pasirinktas pilkasis polistireninis 

putplastis. 

„Finansiniu požiūriu neoporas – irgi optima-

lus sprendimas. Dar reikia įvertinti ir tai, kad šią 

termoizoliacinę medžiagą galima naudoti žalie-

siems stogams, želdintoms terasoms šiltinti“, – 

sakė BASF atstovas A. Indičianskis. 

Šiuo metu visa naujojo biurų pastato do-

kumentacija, susijusi su įgyvendintais sprendi-

mais, perduota vertinti Vokietijos žaliųjų pastatų 

tarybai. Projekto įgyvendintojai tikisi gauti plati-

ninį sertifikatą – patį aukščiausią įvertinimą (dau-

giau apie projektą www.neopor.de). 

Neoporo privalumai 
įrengiant plokščiuosius stogus:

 gera izoliacija;

 didelis atsparumas gniuždymui;

 maža apkrova stogo konstrukcijai;

 lengva suformuoti tinkamą nuolydį;

 lengva transportuoti statybų aikštelėje;

 geras pagrindas želdintiems stogams.

Kalbant apie želdintus 
stogus, labai svarbus 
komponentas yra jų 
termoizoliacija. Be jos 
stogas neatliks tos 
funkcijos, kurią turi 
atlikti. Tačiau šiandien 
labai mažai tokių stogų 
yra termoizoliuoti, 
dažniausiai paklojamas 
tik hidroizoliacinis 
sluoksnis. Praėjusiais 
metais lankantis vienoje 
konferencijoje, kurioje 
buvo kalbama apie 
stogus, buvo pateikti 
duomenys, kad tik apie 
18 proc. stogų yra 
tinkamai termoizoliuoti.  
/  Arturas INDIČIANSKIS / 
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Viešųjų erdvių humanizavimas: 
Vilniaus Aukštamiesčio atvejis

2009 metais baigusi interjero dizaino bakalauro studijas Vilniaus dailės 

akademijoje (VDA), tolesnėms studijoms Alina STEPANENKO pasirinko dvi 

specialybes – architektūros bakalaurą ir dizaino vadybos magistrantūrą VDA. 

Abiejuose baigiamuosiuose darbuose A. Stepanenko nagrinėjo Aukštamiesčio 

viešųjų erdvių revitalizacijos temą. 
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įmet apginto baigiamojo magis-

tro darbo „Viešųjų erdvių humani-

zavimo vadyba: buvusios gamy-

klos „Elektrit“ teritorijos atvejis“ 

pagrindu parengtoje publikacijo-

je aptariamas tyrimų ir analizių būdu kuriamas vie-

šųjų erdvių humanizavimo vadybos modelis. Au-

torė nagrinėjo buvusios radiotechnikos gamyklos 

„Elektrit“ teritorijos industriniame Vilniaus Nau-

jamiesčio rajone atvejį. Viešoji erdvė – viena iš 

teritorijos identiteto formavimo priemonių, todėl, 

siekiant suteikti vietai įvaizdį ir išsaugoti esamą 

savitą charakterį, magistro darbe sprendžiama 

nagrinėjamos teritorijos viešųjų erdvių atgaivini-

mo problema atsižvelgiant į realias teritorijos in-

teresų grupes, jų poreikius ir galimybes. 

Urbanistinė viešosios erdvės 
tipologija Lietuvoje  

Viešoji erdvė – visuomeninė vieta, atvira ir pasie-

kiama žmonėms. Čia kiekvienas bet kokios ly-

ties, rasės, tautybės ar amžiaus pilietis gali mė-

gautis sambūviu su kitais žmonėmis, atstovauti 

kolektyviniam ir bendrajam interesui, nenustelb-

damas ar nenaikindamas jo įvairovės.

Miestų teorijoje viešoji erdvė dažniausiai 

traktuojama kaip vienas svarbiausių urbanisti-

nės struktūros elementų, apimančių neužstaty-

tas (atviras), statinių apribotas (uždaras) ir žalią-

sias (kintančias) miesto erdves. Tiesa, Lietuvoje 

viešųjų erdvių, kaip teisiškai ir normatyviškai api-

brėžtos kultūros planavimo srities, nėra. Nesu-

formuotos ir institucijos, kurios galėtų ginti vie-

šąjį interesą ir užsiimtų viešųjų erdvių kultūros 

puoselėjimu.

Kalbant apie miestų planavimo procesą, 

viešoji erdvė šiuo metu dažnai prilyginama as-

faltuotoms gatvių dalims, o tai diskredituoja ne 

tik viešumo, bet ir pačios erdvės sampratą. Pa-

vyzdžiui, 2007 metais patvirtintame Vilniaus ben-

drajame plane viešosios erdvės priskiriamos 

gamtos vertybėms ir želdynams. Jų neįmanoma 

identifikuoti nei kaip vietų, nei kaip objektų, taip 

pat nėra elementarios konkrečių viešųjų erdvių 

eksplikacijos. Tad kyla klausimas, kaip įmano-

mas darnus viešųjų erdvių formavimas ar atgai-

vinimas, kai viešoji erdvė formaliai neegzistuoja 

kaip visuomeninio poreikio objektas. Kodėl vie-

šosios erdvės yra tokios svarbios šiuolaikiniam 

miestų planavimui ir plėtrai?

Formuojama bendra nuomonė, kad vie-

šosios erdvės yra pagrindinis miesto tvaru-

mo aspektas dėl politinių, socialinių, ekonomi-

nių priežasčių. Tačiau praktikoje dominuojanti 

Š
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tendencija yra verčiau viešųjų erdvių mažėjimas 

negu plėtimas. Miesto formos ir elementai tampa 

vis labiau neprieinami ir nepritaikyti žmonėms. 

Atitinkamai globalios segregacijos (etninės, rasi-

nės, lyties) rodikliai liudija išaugusią visuomenės 

tarpusavio atskirtį ir bendruomeniškumo mažė-

jimą skirtingų populiacijos kategorijų požiūriu.

Sovietų Sąjungos okupacijos laikotarpis tu-

rėjo nemažai įtakos dabartinei Lietuvos miestų 

estetinei, struktūrinei ir funkcinei išraiškai. Po ne-

priklausomybės atkūrimo privatizuoto nekilnoja-

mojo turto savininkai susidūrė su nuosavybės 

priežiūros ir atsakomybės problema. Sovietų 

Sąjungos okupacijos laikotarpiu nekilnojamasis 

turtas buvo valdomas centralizuotai, už aplinką 

buvo atsakinga valstybė. Sovietų Sąjungai su-

griuvus, gyvenimo sąlygos ir taisyklės pasikeitė, 

tačiau žmonių mentalitetas liko toks pat. Todėl 

šiuo metu, praėjus ketvirčiui amžiaus, Lietuvoje 

vis dar nėra tiksliai apibrėžta viešųjų erdvių pri-

klausomybės ir atsakomybės riba. 

Teoriškai viešosios erdvės bendros nuosa-

vybės teise priklauso aplink esančių nekilnoja-

mojo turto objektų savininkams, tačiau praktiš-

kai Lietuvos gyventojai atsakomybę už viešąsias 

erdves vis dar laiko mentaliteto barjeru. Pasąmo-

nėje susiformavusi nuomonė, kad erdvė, esanti 

tarp pastatų, niekam nepriklauso, todėl patiria-

mas atsakomybės trūkumas pasireiškia vanda-

lizmu ir kriminologija.

Be įprasto klausimo, kas turėtų rūpintis er-

dvėmis tarp pastatų, kokioms socialinėms gru-

pėms ir kokioms jų veikloms šios viešosios er-

dvės skirtos, pats svarbiausias klausimas būtų 

tai, koks naudotojų ir gyventojų tarpusavio santy-

kis, ar egzistuoja vietos bendruomenė, kokia yra 

interesų grupių įtaka ir kaip vadybos įrankiai ko-

reliuoja su bendruomene, interesų grupėmis bei 

valdžios objektais. Ši viešųjų erdvių nuosavybės 

ir atsakomybės klausimo problema itin opi ir Vil-

niaus miegamuosiuose mikrorajonuose, ir kon-

versijos paveiktose buvusių gamyklų teritorijose.

Kontekstas: Aukštamiestis

Viešųjų erdvių formavimo ir teritorijos atgai-

vinimo kontekste nemažai dėmesio sulaukė 

šiuo metu konversiją patirianti Vilniaus Nauja-

miesčio aukštutinė dalis, neformaliai vadinama 

Aukštamiesčiu. Siekiant atgaivinti Aukštamiestį 

ir suteikti jam įvaizdį, publikuojami straipsniai, 

rengiamos įvairios iniciatyvos: „Newtown Re-

volution“, „Aukštamiesčio arterija“ (2015 me-

tai), „Aukštamiesčio viešosios erdvės 2016“ ir 

kiti projektai. Industrinės teritorijos įvaizdžiui 

formuoti gyvybiškai reikalingos viešosios er-

dvės, traukiančios ir miestiečius, ir miesto sve-

čius. Tačiau kaip turi vykti viešųjų erdvių planavi-

mo ir formavimo procesai Lietuvoje? 

Buvusios radiotechnikos gamyklos „Elektrit“ 

teritorijos Aukštamiestyje (tarp T. Ševčenkos, Švi-

trigailos, Naugarduko ir Vytenio gatvių) viešųjų er-

dvių problematika aktuali, nes čia nėra vientisos 

urbanistinės struktūros, taip pat dėl didelio inte-

resų grupių skaičiaus, gyventojų įvairovės. Šiuo 

metu identifikuojami pagrindiniai šios teritorijos 

iššūkiai ir grėsmės: padrika konversija, menka 

socialinė infrastruktūra, lemianti chaotišką šios 

sostinės dalies plėtrą. Dėl to ateityje ši vieta gali 

virsti beveidžiu ir nepatraukliu miesto rajonu.

Tam, kad šios problemos būtų sprendžia-

mos efektyviai, reikalinga socialinio dalyvavimo 

intervencija, galinti padėti struktūrizuoti gyven-

tojų, miesto planuotojų ir savivaldybės tarpusa-

vio komunikaciją. Tačiau kas atsakingas už šių 

procesų vientisumą? Kokią įtaką turi gyventojų, 

kūrybininkų, vietos verslo interesas?

Pagrindinis A. Stepanenko darbo tiks-

las – identifikuoti koherentinį ryšį tarp Aukšta-

miesčio bendruomenės galimybių ir viešųjų er-

dvių planavimo bei atsakingų valdžios institucijų 
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formuojant tarpinę vadybos grandį. 2016 metų 

pavasarį atliktas pilotinis tyrimas, pagrįstas so-

cialinio bendradarbiavimo metodika: teritorijos 

rezidentai buvo kviečiami diskutuoti apie viešųjų 

erdvių svarbą ir plėtrą apskritojo stalo diskusijo-

je „Aukštamiesčio parkas“. Atsižvelgiant į tyrimo 

rezultatus, formuojamas šio darbo rezultatas – 

pirminis viešųjų erdvių atgaivinimo vadybos mo-

delis, naudotinas nagrinėjamos teritorijos viešų-

jų erdvių planavimo procese, sukuriant galimybę 

adaptuoti jį formuojant kitų Vilniaus mikrorajonų 

viešųjų erdvių atgaivinimo strategijas.

Pilotinis tyrimas parodė, kad pagrindiniai te-

ritorijos iššūkiai yra socialinio pobūdžio, susiję 

su bendradarbiavimo bei viešųjų erdvių forma-

vimo strategijos nebuvimu. Vienas pagrindinių 

esamų ir perspektyvinių problemų sprendimo 

būdų yra socialinis dalyvavimas arba socialinis 

bendradarbiavimas (ang. social participation). 

Tai miestų planavimo srityje taikomas visų inte-

resų grupių įtraukimo metodas formuojant ben-

drąsias erdves.

Pasitelkiant šį metodą suteikiama galimy-

bė kiekvienam ne tik išreikšti savo nuomonę, 

poreikius, bet ir išklausyti kitų bendruomenės 

narių mintis. Tokiu būdu identifikuojamas tinka-

miausias teritorijos problemų sprendimo būdas 

ir įtraukiamos suinteresuotosios šalys (viešasis, 

privatusis sektoriai, gyventojai ir kt.). Kalbant apie 

Aukštamiesčio perspektyvas ir plėtros pri orite-

tus, pagrindiniai identifikuojami aspektai yra te-

ritorijos situacija, lokacija ir istorinis kontekstas.

Diskusijos su gyventojais metu išsiaiškinti 

keli Aukštamiesčio viešųjų erdvių formavimo iš-

šūkiai. Visų pirma komunikacijos plėtrai reikalin-

gas lankytojus pritraukiantis, pridėtinę mikrora-

jono vertę kuriantis turinys – viešosios erdvės, 

matomos ir pasiekiamos visiems. Bendrai nu-

spręsta, kad kol Aukštamiesčio teritorija neturi 

lankytojus pritraukiančio viešųjų erdvių scenari-

jaus, tol įvaizdžio formavimas yra beprasmis.

Pirmiausia identifikuota vieta, turinti poten-

ci alo tapti dažniausiai lankoma susitikimų vie-

ta – ir vietos bendruomenės, ir kvartalo svečių. 

Ji turėtų būti universali, gerai regima, patogiai 

pasiekiama, gyvybinga ir tinkama visų amžiaus, 

lyčių, etninių, rasinių grupių integracijai.

Šią funkciją gali atlikti vietos industrinio sti-

liaus baras „Elektrit“, pradėjęs veikti šių metų 

pavasarį. Tad galima teigti, kad pirmi žingsniai 

stiprinant bendruomenę ir integruojant interesų 

grupes jau daromi. 

Antra, kone kertinė problema – automobiliai, 

kurių šiame kvartale yra gerokai per daug: jie 

užima didžiąją dalį tarp pastatų esančių minkš-

tųjų ir kietųjų dangų. Automobilių hegemonijos 

padarinys – apsunkintas viešųjų erdvių formavi-

mas. Vakarų Europos miestų planavimo patirtis 

studijos

Užstatymo morfotipų schema
Vyrauja perimetrinis ir laisvasis užstatymo morfotipai.

Pastatų paskirčių analizė
švietimas
komercinė paskirtis
gamyklinė, pramoninė paskirtis
gyvenamoji paskirtis
viešosios įstaigos, administracinė paskirtis
kita
administracinė+gyvenamoji
gyvenamoji+komercinė
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rodo, kad automobilių vietų skaičiaus didinimas 

jų statymo problemos neišsprendžia. Šiuo atve-

ju automobilių stovėjimo vietos plečiamos vietos 

želdynų sąskaita. Požeminės automobilių aikšte-

lės šioje miesto dalyje negalimos dėl neleidžia-

mų giluminių kasinėjimų atsižvelgiant į buvusią 

gamyklinę žemės paskirtį. Tad vienas sprendi-

mo būdų yra daugiaaukštes visam mikrorajonui 

skirtas automobilių aikšteles formuoti už nagri-

nėjamos teritorijos ribų, kvartalo viduje įrengiant 

tik pėsčiųjų zonas ir sukuriant specialiojo trans-

porto priežiūros galimybę. Kita čia iškylanti pro-

blema – tokių stovėjimo aikštelių finansavimas  

ir išlaikymas.

Kitas aspektas, įvardytas bendruomenės 

narių kaip mikrorajono būtinybė – vaikų žaidi-

mų aikštelės. Tiesa, šiuo metu loftų gyventojų 

iniciatyva pirmoji nedidelė vaikų žaidimų aikšte-

lė jau kuriama nagrinėjamoje teritorijoje. Tačiau 

kalbant apie kitų laisvalaikio formų (tokių kaip 

šunų vedžiojimas, pasivaikščiojimas, sportas ir 

pan.) integraciją, problema yra pakankamo plo-

to ir saugumo nebuvimas dėl tankaus teritorijos 

užstatymo bei daugybės automobilių. Viena ga-

limybių – pagrindinę laisvalaikio erdvę planuo-

ti gretimame Amatų kvartale. Šį aiškios paskir-

ties neturintį Amatų kvartalą, kur anksčiau būta 

viešosios erdvės, bendruomenės nariai įvardija 

kaip potencialią jungtį tarp T. Ševčenkos loftų ir 

„Radio Lofts“ kvartalų. Dabar ši teritorija apleis-

ta ir apstatyta automobiliais. Tad šis savivaldybei 

priklausantis žemės plotas turi potencialo tapti 

pagrindine Aukštamiesčio žaliąja laisvalaikio er-

dve. Ko tam reikia? Bendruomenės aktyvumo, 

gyventojų įsitraukimo ir strategijos.

Magistro darbo rezultatas – viešųjų erdvių 

planavimo vadybos modelis – adaptacinė stra-

teginė viešųjų erdvių proceso forma, taikoma ir 

erdvių planavimo, ir formavimo, ir eksploatacijos 

stadijose. Šis modelis – visų viešųjų erdvių ele-

mentų, nuo kurių priklauso planuojamos erdvės 

gyvybingumas, vietos identitetas, koreliacija. 

Pasitelkiant vadybos modelį, skatinamas intere-

sų grupių bendradarbiavimas, bendrų interesų 

paieška, atsakingas požiūris planuojant, naudo-

jant ir prižiūrint.

Vadyba užtikrina viešųjų erdvių kultūrą for-

muojant vietos identitetą, kuris šiuo atveju yra 

vienas pagrindinių tikslų: esant stipriam vietos 

identitetui, formuojamas erdvės sugebėjimas 

adaptuotis prie kintančių interesų grupių kaip 

socialinių, kultūrinių, politinių, ekonominių veiks-

nių. Vadybos modelis – tai požiūrio, gyvenimo 

būdo, kultūros formavimo priemonė, sukurta 

žmogaus ir skirta žmogui, nesibaigianti, kai vie-

šoji erdvė yra sukurta, nes vadyba nėra įvykis. 

Tai – procesas.  

Vidinio poveikio interesų grupės Išorinio poveikio interesų grupės
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Turi nemažą potencialą

iuo metu Klaipėdos uostas yra 

labiausiai augantis uostas Eu-

ropoje, o šiais metais pagal kro-

vinių apyvartą lenkia visus arti-

miausius kaimynus. Praėjusiais 

metais Klaipėdos uoste krauta 38,5 mln. tonų 

krovinių. Šiemet, tikimasi, krova sieks 39 mln. 

tonų. Pastaraisiais metais krova Klaipėdos jūrų 

uoste vidutiniškai per metus auga 6,6 proc. 

Jeigu Klaipėdos uostas išlaikys pastarųjų 

metų krovinių apyvartos augimo tempus, skai-

čiuojama, kad apie 2026 metus uosto pajėgu-

mai bus išnaudoti. 

Pirmą kartą Klaipėdos uosto istorijoje ren-

giamas bendrasis uosto planas, kurio koncep-

cija apims 25 metų laikotarpį. Bendrasis planas 

numatys uosto plėtrą ir į šiaurinę dalį, pastatant 

išorinį uostą prie giliavandenių krantinių, ir pie-

tinėje dalyje, supilant salą Kuršių mariose ir pa-

naudojant rezervines teritorijas.

Įgyvendinus maksimalią plėtrą, metinis kro-

vos potencialas galėtų gerokai išaugti. Kitų vals-

tybių uostų plėtros pavyzdžiai patvirtina neabe-

jotiną ekonominę, socialinę naudą valstybėms: 

sukuriamos gerai apmokamos darbo vietos, ku-

riama pridėtinė vertė, realią naudą mokesčiais 

pajunta šalių ekonomika.

„Kaip matome uosto ateitį, kokias technolo-

gijas naudojame, kokią sąveiką turime su „Lietu-

vos geležinkeliais“ – tai turi didžiulę reikšmę visai 

Lietuvos pramonei. Nuo to, kaip dirbame, kaip 

greitai ir saugiai galime apdoroti krovinius, pri-

klauso ir mūsų partnerių sėkmė. Uosto bendra-

sis planas yra milžiniškos reikšmės, neįmanoma 

pervertinti jo svarbos uostui ir valstybei“, – sakė 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos gene-

ralinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Bendrajame plane numatytos keturios uosto 

plėtros koncepcijos.

„Mūsų požiūris – maksimali koncepcija, ku-

rioje numatyta plėtra leistų efektyviai išplėsti da-

bartinį uostą ir pietinėje dalyje, ir į šiaurę, per-

tvarkyti įplaukos kanalo molų konstruktyvą, o 

tai sudarytų galimybę saugiai, esant ir prastoms 

oro sąlygoms, priimti didžiausius laivus, – teigė 

uosto direkcijos vadovas. – Mums tendencijas 

diktuoja Sueco, Panamos kanalai, kurie šiais 

metais stipriai pakoregavo gylio parametrus ir 

priima naujuosius „Panamax“ tipo laivus. Jei 

mes tokių laivų nesugebėsime priimti uoste, kro-

viniai nukeliaus ten, kur tokie laivai laukiami. Vie-

ną rytą galime pabusti ir išvysti krūvą laivų, kurių 

negalime įsileisti į uostą, išoriniame reide. Mūsų 

užduotis – numatyti valstybinės reikšmės pers-

pektyvą ir užbėgti įvykiams už akių.“

Stinga žemės ir gylio

Bendrasis planas sprendžia dvi aktualias proble-

mas – uostui plėstis reikalingų papildomų žemės 

plotų ir didesnio gylio. 

Pasaulinės laivybos tendencijos rodo, kad 

laivų parametrai kasmet didėja. Tad Klaipėdos 

uosto siekis yra turėti 17 metrų gylį, o tai reiš-

kia, kad į Klaipėdos uostą galėtų atplaukti di-

džiausi į Baltijos jūrą per Belto sąsiaurį galintys  

įplaukti laivai. 

Per pastaruosius 25 metus uosto krova išaugo 

daugiau nei du kartus, o uosto užimamas žemės 

plotas keitėsi nežymiai ir sudaro 552 hektarus. 

„Klaipėdos uostas turėjo mažai galimybių 

plėstis, nes yra apsuptas Kuršių nerijos, „Natura 

2000“ teritorijos, o iš kitos pusės prie jo glau-

džiasi miestas. Išplečiant uosto teritoriją mūsų 

tikslas – padvigubinti krovinių apyvartą, sudaryti 

sąlygas kurti gerai apmokamas darbo vietas ir 

generuoti dar didesnes pajamas į šalies biudže-

tą“, – teigė A. Vaitkus.

Klaipėdos uostas yra viena efektyviausiai 

veikiančių valstybės įmonių Lietuvoje. Skaičiuo-

jama, kad padarytos investicijos valstybei atsi-

perka per 2–3 metus. Tai įrodo investicijas pa-

grindžiančios studijos. 

„Klaipėdos uoste taikomas modelis, kai vals-

tybė investuoja į infrastruktūrą, o privačios kom-

panijos – į suprastruktūrą, pasiteisino. Skaičiuo-

jama, kad kiekvienas valstybės išleistas euras 

pritraukia 2 eurus privačių lėšų“, – teigė Lietuvos 

jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas 

Vaidotas Šileika. 

Svarus indėlis į biudžetą

Investicijos uoste netrunka į biudžetą sugrįžti 

uosto ir su juo susijusių įmonių sumokėtais mo-

kesčiais. Uosto svarbą Lietuvos ekonomikai pa-

brėžė bendrovės „Ernst&Young Baltic“ darbo 

grupės vadovas Vytautas Staugaitis, kalbėjęs ne-

seniai Klaipėdoje surengtoje tarptautinėje moks-

linėje-praktinėje konferencijoje apie uostų plėtrą.

„Žvelgiant į ateitį, planuojamas investicijas 

Klaipėdos uoste, uosto bendrovių plėtros pla-

nus, plėtojamą pramoninį parką Baltarusijoje, 

uosto reikšmė Lietuvos transporto sektoriui tiktai 

didės, – sakė V. Staugaitis. – Svarbu pažymėti 

Klaipėdos uosto reikšmę Lietuvos ekonomikai. 

Tai ypač svarbus objektas, sukuriantis dau-

giau kaip 2 mlrd. eurų, t. y. daugiau nei 6 proc. 

ben drojo vidaus produkto. Uoste ir su juo 

Klaipėdos uostas 
brėžia ateities planus

Nepaisant pasaulio ekonomikos svyravimų, Klaipėdos jūrų uostas brėžia 

kylančią krovinių apyvartos kreivę ir užima absoliučios lyderystės poziciją 

tarp artimiausių kaimynų. Norėdamas išlaikyti gerą pagreitį, Klaipėdos 

jūrų uostas į ateitį žvelgia per ilgalaikės perspektyvos prizmę. Ir uosto, 

ir mokslo bei verslo atstovai sutaria, kad jau šiandien būtina numatyti uosto 

plėtros galimybes ne vienam dešimtmečiui į priekį.

Š

Užs. 
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susijusiose įmonėse dirba 58 tūkst. darbuotojų, 

tai daugiau nei 4,5 proc. visų dirbančiųjų. Uos-

tas ir uosto kompanijos, sukurdamos tokią vertę, 

į valstybės ir savivaldybių biudžetus per metus 

sumoka daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų. Būtų sun-

ku rasti kitą panašų objektą Lietuvoje, kuris kurtų 

tokią vertę.“ 

Uosto vadovas A.Vaitkus teigė, kad pastarai-

siais metais išaugus investicijoms į infrastruktūrą 

indėlis į valstybės ir savivaldybių biudžetus iš tie-

sų jau perkopė pusės milijardo ribą.

„2013 metais atlikus milžiniškas investicijas, 

dabar valstybės biudžetas papildytas 92 mln. 

eurų didesne suma, o bendras indėlis į valsty-

bės ir savivaldybių biudžetus pernai siekė 685 

mln. eurų. Būtina įvertinti uosto plėtros naudą 

valstybės ekonomikai. Jei šiandien nematysime 

galimybės eiti į priekį, prarasime ir turimą rinką, 

o šiuo metu esame lyderiai tarp artimiausių Bal-

tijos uostų“, – teigė A. Vaitkus.

Kad Lietuva gali įgyvendinti didžiulės apim-

ties, visai šaliai reikšmingus projektus, anot jo, 

įrodo Suskystintų gamtinių dujų terminalas, ku-

rio projektas su didžiuliu aukščiausių šalies va-

dovų palaikymu buvo įgyvendintas per rekordiš-

kai trumpą laiką – pusantrų metų.

Palaiko plėtros planus

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos pre-

zidentas V. Šileika sakė, kad stebint laivybos 

tendencijas, kai uostą pasiekia vis didesni laivai, 

Klaipėdos uoste veikiančios krovos kompanijos 

pasisako už maksimalią uosto plėtrą.

„Uostas – visą parą funkcionuojantis objek-

tas. Uosto plėtra neatsiejama nuo investicijų į 

infrastruktūrą. Jei negalėsime priimti didelių lai-

vų, ir mažesnieji pasuks ten, kur priima visus 

laivus, tad būtina plėtoti uostą, pertvarkyti mo-

lus. Laivybos tendencijos aiškiai parodo kryp-

tį – 1998 metais didžiausias konteinervežis buvo 

250 metrų ir vežė 4300 TEU, šiuo metu turime 

400 metrų, gabenančius 20 tūkstančių TEU. Tu-

rime būti paruošę savo suprastruktūrą – atitin-

kamo dydžio ir pajėgumo kranus krauti labai 

greitai, kad laivai kuo trumpiau stovėtų uoste. 

Negalime sustoti – mūsų kaimyniniai uostai ne-

snaudžia, daro viską, kad perimtų krovinius, 

nes turi tam tikrų problemų su krovinių srau-

tais, – kalbėjo V. Šileika. – Pritariame koncep-

cijai, numatančiai plėtrą ir pietinėje, ir šiaurinėje 

dalyje pastatant išorinį uostą. Turime būti pasi-

ruošę naujoms krovinių gabenimo ir laivybos 

tendencijoms, kitaip Klaipėdos uosto konkuren-

cingumui iškyla grėsmė.“

Laivybos profesorius Vytautas Paulauskas 

teigė, kad uosto žingsniai norint numatyti mak-

simalias plėtros galimybes yra teisingi. 

„Sustojimas reiškia atsilikimą. Žinia, įvairios 

diskusijos, dokumentų parengimas ir su aplinko-

sauga susiję procesai užtrunka iki keleto metų, 

tad būtina pasiruošti iš anksto, kad ateityje nekil-

tų problemų ir esant būtinybei būtų galima tuo 

iškart pasinaudoti“, – teigė V. Paulauskas. 

Klaipėdos jūrų uostas –  
ypač svarbus objektas, suku-
riantis daugiau kaip 6 proc.  
bendrojo vidaus produkto. 
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echnologijų pažanga neretai 

siejama su plaušu armuoto po-

limero (ang. fiber reinforced 

polymer) kompozitų taikymu. 

Polimero kompozito tuščiavidu-

rių plokščių taikymas tiltų perdangoms, įprastų 

konstrukcinių medžiagų (dažniausiai plieno) kei-

timas stiklo, anglies ar bazalto kompozitais užti-

krina ne tik statinio ilgaamžiškumą, bet ir galimy-

bę ženkliai sumažinti konstrukcijų matmenis bei 

svorį. Dauguma naujovių, kurios galėtų efektyviai 

pagerinti eksploatacines tiltų konstrukcijų ypaty-

bes, reikalauja didelių investicijų. 

Be to, šiuo metu nėra teisinių dokumentų, re-

glamentuojančių tokių konstrukcijų projektavimą 

Tiltų konstrukcijos: 
ateitis artėja
Viktor GRIBNIAK, 

Arvydas RIMKUS, 

Vytautas TAMULĖNAS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Inovatyvių statybinių konstrukcijų mokslo 

laboratorija

Tiltai ir viadukai – itin sudėtingi ir brangūs statiniai – pasižymi išskirtinėmis 

monumentaliomis konstrukcijomis bei architektūros sprendiniais, 

atspindinčiais visuomenės socialinio ir ekonominio išsivystymo lygį. Šių 

statinių potencialių avarijų poveikis gali būti itin skaudus visuomenei. Todėl 

nenuostabu, kad didžiulės mokslininkų ir inžinierių pajėgos skiriamos 

šiems konstrukciniams ir technologiniams sprendiniams tobulinti, naujoms, 

efektyvioms medžiagoms kurti ir taikyti. Kartu svarbi naujų architektūros 

formų paieška, kuri yra neatsiejama technologinio progreso dalis.

T

ir taikymą. Dėl šių priežasčių tik nuolatinis tech-

nologinio lygio kėlimas (įskaitant aukštos kvalifi-

kacijos specialistų ruošimą) padės integruoti no-

vatoriškus sprendinius į tradiciškai konservatyvų 

statybų sektorių ir išvengti technologinio projek-

tuotojų, statytojų bei susisiekimo statinius prižiū-

rinčių institucijų šoko.

Lietuvoje dažniausiai sutinkama statybinė 

medžiaga – armuotas betonas. Tai ilgaamžė 

medžiaga, kuri tinkamai prižiūrima gali būti eks-

plo atuojama šimtmečius. Deja, betoninės tiltų 

konstrukcijos neretai stokoja architektūrinės iš-

raiškos dėl ypač masyvių elementų, kurie būti-

ni norint užtikrinti saugią eksploataciją. Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos duomenimis, gelž-

betonio statiniai sudaro daugiau kaip 90 proc. 

visų Lietuvos keliuose esančių tiltų, viadukų ir 

estakadų. Todėl, atsižvelgiant į susiformavusias 

tradicijas Lietuvos statybų sektoriuje ir esamą 

bei turimą betoninių konstrukcijų gamybos inf-

rastruktūrą, vienas racionaliausių sprendimų to-

bulinant tiltų konstrukcijas – eksploatacinių ar-

muoto betono ypatybių gerinimas.

Atsisakyta tradicinės armatūros

Pastaraisiais metais pasaulio mokslininkai atli-

ko nemažai tyrimų kurdami novatoriškas beto-

no rūšis (itin stiprų, savaime gyjantį, lankstųjį ir 

pan.) – jų mechaninės, cheminės ir fizinės ypaty-

bės gerokai pranoksta įprastojo betono charak-

teristikas. Pagrindinė betono tobulinimo idėja, 

kuri gali būti pritaikoma Lietuvoje – dispersinis 

jo armavimas. Dispersinio armavimo ypatumas 

technologijos

a b c
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grindžiamas chaotišku plaušo išdėstymu betono 

struktūroje. Toks konstrukcijų armavimas keičia 

jų suirimo pobūdį (leidžia išvengti trapaus suiri-

mo) ir padeda gerokai suvaržyti plyšių formavi-

mąsi betone. 

Be to, pritaikius šį sprendinį tilto paklotui, 

dispersinis plaušas leistų efektyviai optimizuo-

ti konstrukcinių elementų parametrus (pavyz-

džiui, sumažinti konstrukcijos perdangos storį ir 

svorį). Tai gali būti iliustruojama sėkminga kole-

gų mokslininkų iš Čekijos technikos universite-

to Prahoje patirtimi. Bendradarbiaudami su di-

džiausia Čekijos statybų kompanija „Metrostav“, 

Čekijos technikos universiteto mokslininkai atli-

ko eksperimentinius dispersiškai armuoto beto-

no tilto perdangos segmento tyrimus. 

Perdangos segmentas, kurio storis – vos 

60 mm, buvo pagamintas naudojant dispersi-

nį armavimą (be įprastos strypinės armatūros). 

Gniuždomasis betono stipris viršijo 160 MPa. 

Bandymų metu apkrovai net 4 kartus viršijus pro-

jektinę reikšmę, bandinio paviršiuje nebuvo pa-

stebėta plyšių. Perdangos segmentas suiro tik 

pakeitus apkrovimo schemą (į vieną koncentruo-

tą apkrovą), projektinę apkrovos reikšmę viršijus 

beveik 6 kartus, o praspausti plokštę pavyko tik 

pasiekus beveik 20 kartų didesnę apkrovą. 

Išbandytas elementas lauko sąlygomis buvo 

laikomas 5 metus, tačiau plieno plaušo korozi-

jos požymių segmento paviršiuje nebuvo paste-

bėta. Novatoriškas sprendimas buvo pritaikytas 

praktikoje – pastatytas vantinis pėsčiųjų tiltas 

Čekijos Čelakovice mieste. Tai pirmas tiltas pa-

saulyje, kurio betoninėje perdangoje atsisaky-

ta tradicinės strypinės armatūros. Šis projektas 

pelnė pasaulinį pripažinimą: viena įtakingiausių 

betono tyrimų organizacijų – Amerikos betono 

institutas (ACI) – skyrė jam prestižinį apdovano-

jimą už naujoves betono srityje (ang. Excellence 

in Concrete Construction Award).

Įžvelgiama daug galimybių

Atnaujinta Vilniaus Gedimino technikos universi-

teto (VGTU) Statybinių konstrukcijų laboratorijos 

bandymų įranga leidžia nustatyti realaus dydžio 

konstrukcijų mechanines ypatybes. Bendra-

darbiaujant su Lietuvos ir užsienio partneriais – 

mokslo ir verslo atstovais – atliekami dispersiškai 

armuoto betono bei kompozitinių konstrukcijų ty-

rimai. VGTU mokslininkų atlikti Lietuvos mokslo 

tarybos finansuojami (projekto Nr. MIP–050/2014) 

tyrimai parodė, kad dispersinis konstrukcijų ar-

mavimas ypač efektyvus kartu pasitelkiant išori-

nį konstrukcijų stiprinimą kompozitinių medžiagų 

(stiklo, anglies ar bazalto pluoštų) lakštais. Dėl 

didelio stiprio ir nebūdingų plastinių deformaci-

jų kompozitiniai lakštai perima tempimo įtempius 

betone, o dispersinis plaušas užtikrina betono 

Pagrindinė betono 
tobulinimo idėja,  
kuri gali būti pritaikoma 
Lietuvoje – dispersinis  
jo armavimas.

 Kabamieji vienajuosčiai tiltai: 

a  Tiršenroite (Vokietija),  

„Courtesy of Annabau“ nuotr.

b  Rostoke (Vokietija),  

www.sbp.de nuotr.

c  Kuenkoje (Ispanija),  

www.premiosconstrumat.com nuotr.

 Vantinis pėsčiųjų tiltas,  

pastatytas Čelakovice mieste (Čekija).  

Viktoro Gribniak nuotr.

 Tilto perdangos įrengimas  

naudojant tuščiavidures polimero kompozito 

plokštes Deitone (JAV),  

www.composites.co.kr nuotr.

atsparumą lokalių įtempių koncentracijai, išven-

giama betono suirimo. Papildomas mechaninis 

lakštų tvirtinimas prie betono paviršiaus garan-

tuoja kompozito atsparumą lakštų atsiklijavimui.

Buvo gerokai padidintas lenkiamasis ele-

mentų standumas ir stiprumas. Kelis kartus 

buvo sumažintas plyšių atsivėrimo plotis. Tokiu 

būdu galima užtikrinti konstrukcijų atsparumą 

chemiškai agresyviam aplinkos poveikiui, iš-

vengti įprastajam betonui būdingų trūkumų (pa-

vyzdžiui, mažo atsparumo pleišėjimui, trapaus 

suirimo), turinčių įtakos konstrukcijų eksploata-

cijos saugumui ir ilgaamžiškumui.
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Dispersinio ir išorinio betoninių konstrukcijų 

armavimo polimero lakštais kombinacija galėtų 

būti pritaikoma kabamųjų tiltų perdangos stan-

dumui didinti. Itin efektyviai tokias sistemas būtų 

galima pritaikyti kabamosioms vienajuosčių pės-

čiųjų tiltų perdangoms. Šios konstrukcijos su-

darytos iš surenkamųjų betoninių plokščių, pa-

laikomų liaunais spiraliniais lynais arba plieno 

juostomis. Tai yra ypač lengva ir architektūriškai 

išraiškinga tilto konstrukcija. Jos statybinis aukš-

tis ir savasis konstrukcijų svoris, palyginti su ki-

tomis tiltų konstrukcijomis, yra itin mažas. Šios 

sklandžios kreivės formos tiltas puikiai įsilieja į 

bet kokią aplinką. 

Vienas pagrindinių tokių kabamųjų tiltų trū-

kumų yra didelis jų deformavimasis veikiant asi-

metrinėms ir lokalioms apkrovoms. Norint suma-

žinti poslinkius, dažniausiai didinamas balastinis 

pakloto svoris, tačiau tai konstrukciškai nera-

ci onalu. Efektyvus konstrukcinis sprendimas rei-

kalauja užtikrinti bendrą (kompozitinę) pakloto ir 

kabamųjų lynų elgseną. Tai padėtų įgyvendinti 

dispersiškai armuoto betono plokščių jungimas 

su laikomosiomis juostomis, pagamintomis iš 

anglies pluoštu armuoto polimero lakštų. Iki šiol 

tokios juostos buvo naudojamos tik išoriškai sti-

prinant betono elementus. Taikant polimerines 

juostas kaip pagrindinius laikomuosius kons-

trukcijos elementus ir jas sujungiant su disper-

siškai armuotomis betono plokštėmis, būtų su-

formuota naujoviška kompozitinė konstrukcija. 

Toks jungimas galėtų būti įgyvendintas tai-

kant pernai VGTU (bendradarbiaujant su Latvijos 

universiteto mokslininkais) sukurtą mechaniškai 

sustiprintą adhezijos mazgą. Pakloto plokštės 

jungtis su iš anksto įtemptais kabamaisiais kom-

pozitiniais lakštais, kurie galėtų papildomai atlikti 

ir betono plokštės armavimo funkciją, leistų už-

tikrinti konstrukciškai veiksmingesnes ir ekono-

miškai efektyvesnes minėtų kabamųjų tiltų kons-

trukcijas. Taip pat, atsisakius tradicinio plieno, 

būtų galima sumažinti eksploatacines išlaidas, 

įskaitant ir brangias dangas plieninių lakštų ko-

rozijai sumažinti. 

Tyrimai parodė,  
kad dispersinis 
konstrukcijų 
armavimas ypač 
efektyvus kartu 
pasitelkiant išorinį 
konstrukcijų stiprinimą 
kompozitinių 
medžiagų lakštais.

 Eksperimentiniai tilto perdangos segmento, 

pagaminto iš dispersiškai armuoto betono,  

tyrimai atlikti Čekijos technikos universitete.

www.metrostav.cz. nuotr.

 

a  Pakloto segmento suirimo būdas.  

b  Tas pats vaizdas iš arti.

c  Praspaudimo bandymo rezultatas.

a b c
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pecialistai dažnai kartoja, kad 

norint atitikti energinio efekty-

vumo A klasės pastatų reikala-

vimus, reikia naudoti komplek-

sines energinio efektyvumo 

priemones. Reikalavimas projektuoti ir statyti 

naujus pastatus, atitinkančius A energinio nau-

dingumo klasę, neatsiejamas nuo rekuperacinės 

sistemos įrengimo.

Vienos didžiausių šalyje nekilnojamojo tur-

to plėtotojų bendrovės „Eika“ projektų valdymo 

direktorius Robertas Grigalis teigė, kad efekty-

vių energijos naudojimo sprendimų ieškoma ne 

tik dėl besikeičiančių statybos reikalavimų, bet 

ir dėl pačių statytojų įsipareigojimų klientams – 

statyti kokybiškus, šiltus, atsakingu energijos 

naudojimu pagrįstus bei geras komforto sąlygas 

užtikrinančius būstus.

„Energinio efektyvumo siekis – nuolatinis 

procesas, paremtas skaičiavimu, modeliavimu 

ir alternatyvių sprendimų ieškojimu. Įvertiname 

kiekvieną naujai pastatytą objektą – labiausiai 

pasiteisinusius sprendimus tobuliname ir taiko-

me kitiems naujai statomiems objektams“, – tei-

gė R. Grigalis. 

Šiuo metu rinkoje vyrauja vidutiniai maž-

daug 50 kv. metrų ploto naujos statybos būstai. 

Energinio efektyvumo reikalavimai labai dideli, 

gyventojai irgi vis labiau vertina komfortą. Todėl 

plėtotojai ieško sprendimų, kurie tiktų tokio dy-

džio erdvėms. 

Bendrovė „Eika“ savo statomuose dau-

giabučiuose yra sumontavusi Vokietijos ga-

mintojo „LUNOS Lüftungstechnik GmbH für 

Raumluftsysteme“ mini rekuperatorius. Anot 

įmonės projektų valdymo direktoriaus R. Gri-

galio, šių rekuperatorių darbui nereikalingi orta-

kiai, kurie mažina ir taip nedidelio buto erdves. 

Rekuperatorių priežiūra ir eksploatacija labai pa-

prasta – gyventojai gali patys tuo pasirūpinti. 

„Tai buvo esminiai kriterijai, kurie lėmė tokio 

sprendimo pasirinkimą. Prieš nutardami mon-

tuoti mini rekuperatorius, mūsų įmonės darbuo-

tojai lankėsi gamykloje Vokietijoje ir objektuose, 

kur šie rekuperatoriai įrengti. Tai, ką pamatėme, 

tik patvirtino mūsų sprendimą visa tai pritaikyti ir 

mūsų statomuose būstuose“, – kalbėjo R. Griga-

lis. Taip pat jis pridūrė, kad atlieka eksploatacijos 

išlaidų stebėseną ir po metų darys išvadas, kaip 

toks sprendimas pasiteisina.

Gamintojo atstovas Baltijos šalyse, UAB 

„Litmaxtrading“ bendrovės direktorius Imantas 

Skruodis tikino, kad vokišką mini rekuperatorių 

„Lunos“ galima apibūdinti trumpai: genialu tai, 

kas paprasta. Būtent nesudėtingas sistemos 

įrengimas ir veikimo principas suteikia galimy-

bę statytojams pasiekti reikiamą rezultatą mi-

nimaliomis sąnaudomis. Būste galima sukurti 

atskiras vėdinimo zonas ir pagal poreikį  regu-

liuoti jų veikimą. Įrenginiai veikia nuolatiniu 15 

m3/h režimu su galimybe padidinti oro kiekį iki 

38 m3/h. Sistema patikima ir atestuota Vokie-

tijos statybos institute („Deutsches Institut für  

Bautechnik“, DIB).

Kalbant apie renovuojamus pastatus, tokia 

sistema nereikalauja didelio pastato konstrukcijų 

pertvarkymo, atnaujinimo ventiliacijos šachtose. 

Sistema montuojama kiekviename bute atskirai. 

Skirtingos paskirties patalpose bene svarbiausia 

yra užtikrinti oro kaitą, kad nesikauptų drėgmė ir 

sienose neatsirastų pelėsio. Renovuojant daugi-

abučius išvedžioti ortakius tradicinei rekuperaci-

nei sistemai dažniausiai nėra galimybių. O senos 

ventiliacijos šachtos natūraliam mechaniniam 

vėdinimui nepakankamos. Todėl mini rekupe-

ratorių sistema „Lunos“ – vienas tinkamiausių 

sprendimų norint užtikrinti tinkamą oro kokybę 

ir sveiką aplinką butuose.

Kurdami šią sistemą Vokietijos konstruktoriai 

aiškinosi, kaip ji galėtų veikti, kad būtų sumažinti 

patiriami šilumos nuostoliai. Rastas irgi papras-

tas, patikimas sprendimas: oro patekimo anga 

turi būti montuojama kuo arčiau šilumos šaltinio. 

Nuo jo kylanti šiluma sušildo į patalpą patenkan-

tį šviežią orą. Apskaičiuota, kad jeigu lauke yra 

5 laipsniai šalčio, į vidų patenkančio oro tempe-

ratūra jau siekia 15 laipsnių šilumos.

Vokietijos energetikos agentūra prieš kurį 

laiką yra atlikusi tyrimą norėdama nustatyti, kiek 

vienokios ar kitokios ventiliacijos sistemos pa-

deda gyventojams sutaupyti šilumos energijos. 

Buvo atliktas renovuotų daugiabučių tyrimas. 

Nustatyta, kad name be ventiliacijos sistemos 

per metus vienam kvadratiniam metrui šildyti su-

naudojama 90 kWh šilumos energijos. Name, 

kuriame buvo sumontuota „Lunos“ sistema, ši-

lumos sąnaudos siekė 65 kWh vienam kvadrati-

niam metrui per metus. 

Mini rekuperatoriai „Lunos“ – 
efektyvus būdas pasiekti komfortą

Siekiant pastatų energinio efektyvumo A klasės, neužtenka pasirūpinti 

tik jų termoizoliacija ir sandarumu. Mechaninė vėdinimo su rekuperacija 

sistema tampa būtinybė. Ir ne tik dėl reikalavimų normų įvykdymo – 

tai privalu norint užtikrinti komfortą ir sveiką aplinką būste, nesvarbu,  

ar tai – naujos statybos daugiabutis, individualusis namas, 

ar renovuojamas senos statybos daugiabutis.

S

Kalbant apie renovuojamus pastatus, tokia sis-

tema nereikalauja didelio pastato konstrukcijų 

pertvarkymo, atnaujinimo ventiliacijos šachtose.

Užs. 



70 2016 Nr. 5

uo 2014 metų liepos mėnesio 

Lietuvoje yra vykdomas Europos 

Komisijos finansuojamas projek-

tas „Lietuvos statybos sektoriuje 

dirbančių darbuotojų kompeten-

cijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių 

pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills 

ENERGOTRAIN“). Siekiama, kad šis projek-

tas padėtų statybininkams tobulinti įgūdžius ir 

susipažinti su energiškai efektyvios statybos  

niuansais.

Vienas projekto uždavinių – parengti ener-

giškai efektyvios statybos technologijų aprašy-

mus pagal 8 specializacijas: langų ir durų mon-

tavimas, tinkuojamųjų fasadų šiltinimo sistemų 

įrengimas, vėdinamųjų fasadų šiltinimo sistemų 

įrengimas, sutapdintųjų stogų įrengimas, šlaiti-

nių stogų įrengimas, šildymo sistemų montavi-

mas, ventiliacijos sistemų montavimas, žemos 

įtampos elektros įrenginių montavimas.

Šiame straipsnyje pristatome, ką svarbu ži-

noti įrengiant šlaitinius stogus.

Šlaitinių stogų konstrukcijų 
reikalavimai (ištrauka)

Projektuojant ir įrengiant šlaitinių stogų konstruk-

cijas, būtina įvertinti jų sluoksnių panaudojimą:

- garus izoliuojančio sluoksnio;

- termoizoliacinio sluoksnio;

- vėjui nelaidaus sluoksnio;

- vėdinamo oro sluoksnio;

- hidroizoliacinio sluoksnio;

- šlaitinio stogo dangos pakloto;

- šlaitinio stogo dangos.

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir pa-

naudotų medžiagų gali būti įrengiami visi minimi 

ir kiti būtini, bet čia nepaminėti sluoksniai, arba 

gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai.

Technologinį aprašą parengė Vilniaus Ge-

dimino technikos universiteto suburti eksper-

tai. „BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ projek-

to metu parengti technologiniai aprašai įkelti į 

projekto tinklalapį www.energinisefektyvumas.

lt ir elektroninių statybos taisyklių sistemos bei 

gerosios statybų praktikos portalą www.staty-

bostaisykles.lt.

„BUILD UP Skills“ projektą Lietuvoje įgyven-

dina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lie-

tuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pa-

syvaus namo asociacija, Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras, Vilniaus Gedimino techni-

kos universitetas, Jeruzalės darbo rinkos moky-

mo centras, Vilniaus statybininkų rengimo cen-

tras ir Respublikinis energetikų mokymo centras.

„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ projekto 

metu parengti technologiniai aprašai įkelti į tinkla-

pį www.energinisefektyvumas.lt ir elektroninių 

statybos taisyklių sistemos bei gerosios statybų 

praktikos portalą www.statybostaisykles.lt.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, vei-

klomis ir kita informacija galima susipažinti inter-

neto svetainėse www.energinisefektyvumas.lt  

bei www.buildupskills.eu.   

 

Svarbu tolygiai paskirstyti apkrovas

Visi šlaitiniai stogai pradedami montuoti nuo ge-

gnių – jas įrengti tinkamai svarbu todėl, kad į lai-

komąsias sienas tolygiai būtų nukreiptos paties 

stogo, ant jo krintančių kritulių ir vėjo apkrovos. 

Daugiausia stogą spaudžia žiemą iškritęs snie-

gas. Jo svoris gali sudaryti 60 proc. viso stogo 

konstrukcijai tenkančio krūvio. Vėjo apkrova su-

daro apie 17 proc., o paties stogo danga – iki 

13 proc. apkrovos, net jei tai – masyvios čerpės. 

Apkrova stogo konstrukcijoms skaičiuojama 

ne mažesnė kaip 600 kilogramų vienam kvadra-

tiniam metrui. Jeigu namą numatyta dengti ma-

syviomis čerpėmis arba manoma, kad žiemą 

bus daug sniego ir stogui teks didelė apkrova, 

galima tankiau įrengti gegnes – tuomet kons-

trukcija bus tvirtesnė. Standartinis atstumas tarp 

gegnių yra 60 centimetrų. Toks jis daromas pa-

gal labiausiai paplitusios termoizoliacinės stogų 

medžiagos – mineralinės vatos – plotį. 

Ant sumontuotų gegnių klojama izoliacinė 

plėvelė. Nuo izoliacinės plėvelės klojimo koky-

bės labai priklauso stogo konstrukcijos sanda-

rumas, o kartu – ir namų šiluma bei šildymui iš-

leidžiamų pinigų kiekis.

Jei klojama difuzinė plėvelė, reikia įsitikinti, 

kad ji pasukta drėgmei nelaidžia puse į viršų. 

Plėvelės tarpusavyje jungiamos su 10–15 cen-

timetrų užlaida. 

Šiltinti šlaitinius stogus galima iškėlus 

ge gnes ir nesumontavus stogo dangos arba 

vėliau iš vidaus. Pirmu atveju, kai gegnės būna 

jau sumontuotos, iš vidinės stogo pusės prie ge-

gnių pritvirtinamas virvelių tinklas, kuris atlieka 

termoizoliacinės medžiagos laikymo funkciją. 

Tarp gegnių suklojami mineralinės vatos dem-

bliai arba plokštės, ir visa ši konstrukcija iš vir-

šaus užklojama difuzine plėvele. 

Jei stogo konstrukcija termoizoliuojama jau 

uždengus dangą, t. y. iš vidaus, viskas atliekama 

panašiai, tik virvelės pritvirtinamos jau įspraudus 

šiltinimo medžiagą. Atliekant šiltinimo darbus iš vi-

daus, pravartu įrengti ir antrą, plonesnį, maždaug 

5 centimetrų storio, šiltinamąjį sluoksnį. Izoliaci-

nė medžiaga montuojama tarp pritvirtintų skersi-

nių taip, kad užklotų pirmojo sluoksnio siūles ir 

šitaip sumažintų šilumos tiltelius. Garų izoliaciją 

geriausia montuoti tarp pirmo ir antro  šiltinamųjų 

sluoksnių, atidžiai užsandarinant visas sujungimo 

vietas, mat šitaip susidaro mažiausia tikimybė jai 

būti pažeistai montuojant vidaus apdailą. 

Energiškai efektyvi statyba: 
šlaitinių stogų įrengimas 

Stogas – viena svarbiausių pastato dalių. Šiandien, kai stogo dangų 

pasirinkimas – išties didžiulis, įmanomos įvairios jų formos. Tačiau nuo 

seno bene dažniausiai įrengiami šlaitiniai stogai. Ši tradicija paplitusi ne 

tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Šlaitinių stogų variantų irgi yra daug: 

dvišlaičiai, keturšlaičiai arba kitokių variacijų. 

N

Straipsnis nebūtinai sutampa su Europos Sąjungos (ES) nuo-

mone. Nei ES Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji agen-

tūra, nei Europos Komisija nėra atsakingos už publikacijoje pa-

teikiamą informaciją. 

Užs. 
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Mantas GRIGALIŪNAS

UAB „Ruukki Lietuva“ rinkodaros vadovas

Kalbant apie energinį stogų efektyvumą, aplinkosaugą ir žmogaus 

saugą, verta paminėti, kad šiuolaikiniai plieninės dangos lakštai yra 

tvirti, lengvi, lengvai apdorojami ir tvirtinami, tokiai dangai sumontuoti 

nereikia ypatingų stogdengių įgūdžių ar įrankių, tad stogo dengimo 

darbai atliekami itin sparčiai, energija taupoma jau transportuojant ir 

montuojant dangą.

Montuojant gaminius  reikalingas minimalus neabrazyvinis pjaus- 

tymas. Taip išvengiama aukštos temperatūros sukeliamų dūmų ir dul-

kių taršos. „Ruukki“ stogo dangų atraižos – 100 proc. perdirbamos, 

tad atliekos, susidariusios statybų, remonto ar renovacijos proceso 

metu, yra rūšiuojamos ir grįžta į plieno pramonę per prekybą me-

talo laužu. Kokybiškoms plieninėms stogo dangoms suteikiama iki 

50 metų garantija, tačiau net ir pasibaigus gaminio tarnavimo laikui 

perdirbama 90 proc. plieninės stogo dangos – vėlgi maksimaliai iš-

naudojami gamtos ištekliai.

Žinia, kad pastato energinis efektyvumas visiškai nepriklauso 

nuo stogo dangos žaliavos, iš kurios ji yra pagaminta. Tačiau labai 

priklauso nuo stogo medžiagų sandarumo, apsaugos nuo drėgmės 

patekimo į konstrukcijos vidų, ventiliacijos oro tarpų įrengimo koky-

bės ir medžiagų. Atsižvelgiant į konkretaus stogo konfigūraciją, plie-

no lakštai gamykloje pagaminami ir į statybvietę pristatomi tiksliai 

reikiamo ilgio. Įprastai individualiojo namo stogo vieno šlaito ilgis ne-

viršija 6–10 metrų, tada plieno lakštai vienas su kitu jungiami tik kraš-

tais. Minimalus dangos jungčių skaičius ir kokybiški sraigtai savaime 

užtikrina puikų stogo dangos sandarumą, bet geriausias stogo funk-

cionalumas, ilgalaikiškumas ir estetinė išvaizda pasiekiami, kai sto-

gui pasirenkami vieno gamintojo komponentai: danga, kokybiški tvir-

tinimo sraigtai, lietaus nuvedimo sistema, stogo saugos elementai, 

specialiai tam tikriems mazgams pritaikytos sandarinimo juostos, sto-

go plėvelės ir kitos medžiagos.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į stogo dangos ir kamino ar stoglan-

gių sandūrą, čia dažniausiai padaroma montavimo klaidų. Tam, kad 

pro šias sandūras į stogo konstrukciją ir termoizoliacijos sluoksnį ne-

patektų drėgmės, lietaus ar sniego, patyrę stogdengiai naudoja spe-

cialias kamino sandarinimo juostas.

„Ruukki“ siūlo aliuminizuotas, savaime prilimpančias juostas, ku-

rios yra tinkamos naudoti ne tik kaminų, bet ir stoglangių sandūroms 

su stogo danga, taip pat – sienos ir stogo sujungimams ir pan. Jos 

yra labai lanksčios, todėl jomis galima greitai ir patikimai užsandarinti 

net ir sunkiai pasiekiamas stogo vietas. Šios sandarinamosios juostos 

savo ypatybes turi išlaikyti ilgą laiką, todėl yra ypač atsparios UV spin-

duliams, labai aukštai ir žemai temperatūrai, lietui ir sniegui.

Čerpinio profilio stogams, prieš montuojant kraigo elementus, re-

komenduojama naudoti specialias kraigo sandarinimo juostas, kurios 

apsaugo nuo drėgmės patekimo ir kartu užtikrina gerą ventiliaciją per 

kraigą. Kad stogo plėvelė tarnautų ilgiau, prieš kalant išilginius tašus, 

rekomenduojama naudoti vienpusio lipnumo poliuretanines juostas. 

Plėvelių sujungimo vietose patariama naudoti „Ruukki“ dvipusio lipnu-

mo butilines juostas ir t. t.

Beje, kartais manoma, kad metalinis stogas vasarą greitai įkaista, ta-

čiau tai tik mitas. Jei stogas yra apšiltintas ir tarp šilumos izoliacijos ir sto-

go dangos yra tvarkingai įrengti ventiliacijai skirti oro tarpai, stogas tikrai 

neperkais. Ventiliuojamąjį oro tarpą būtina įrengti visada, kad ir kokia 

danga dengiamas stogas. Kuo jo danga labiau įkaista, tuo oras greičiau 

kyla į viršų ir pasišalina į lauką. Tad įkaitęs oras neužsilaiko, šilumai nėra 

jokios galimybės įveikti storą šiltinimo sluoksnį ir patekti į pastato vidų. 
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„PAROC Linio 80“ – 
tinkuojamųjų fasadų plokštės A, A+ ir A++ 
energinio naudingumo pastatams

Griežtėjant pastatų energinio naudingumo reikalavimams Europos Sąjungoje, 

šilumos izoliacijos ypatybės, sprendimų paprastumas ir įrengimo kokybė 

tampa ypač svarbūs. Siena yra viena svarbiausių pastato dalių, daranti 

didelę įtaką energiniam naudingumui. Lietuvoje yra numatyti keli energinio 

naudingumo didinimo etapai naujai statomuose pastatuose (žr. 1 lentelę).

ndividualiųjų namų statytojai la-

bai dažnai renkasi tinkuojamą-

sias sienas, tačiau neretai pa-

sitaiko ir visuomeninių ar net 

gamybinės paskirties pastatų 

tinkuotomis sienomis. Dažnai pasirinkimą lemia 

suvokimas, kad mūro siena – tai saugu, patikima, 

ilgaamžiška. Juk ne veltui yra posakis „Kaip už 

mūro sienos“. Šiandien mūro sienos skiriasi nuo 

tų, kurios buvo statomos prieš kelis šimtus metų.

Didėjant šildymo sąnaudoms, CO2 emisijai, 

mūro sienos konstrukcija per pastaruosius 40 

metų smarkiai pasikeitė. Pradėtos naudoti mūro 

sienos su oro tarpu, vėliau tas oro tarpas buvo 

užpildomas šilumos izoliacija, dar vėliau atsirado 

tinkuojamosios ir vėdinamosios sienų sistemos. 

Dabar kalbame apie sienas, kurios yra labai san-

darios ir gerai apšiltintos, o šilumos nuostoliai, 

patiriami pro jas, yra minimalūs. Tokias sienas 

sudaro gerokai daugiau medžiagų: mūras (plytų 

ar blokelių), šilumos izoliacija, tvirtinimo elemen-

tai ir sienos apdaila. Todėl jeigu renkantis mūrą 

tikimasi, kad siena bus nedegi ir ilgaamžė, tei-

singai pasirinkti visą sistemą yra ypač svarbu.

Tinkuojamosios sistemos

Tinkuojamųjų fasadų sistemos pagal šilumos izo-

liacijos tvirtinimo prie šiltinamo paviršiaus būdą 

yra skirstomos į klijuojamąsias ir tvirtinamas me-

chaniškai. Lietuvoje plačiausiai naudojamas miš-

rusis būdas, kai šilumą izoliuojanti medžiaga yra 

tvirtinama mechaniškai (smeigėmis) ir papildo-

mai klijuojama prie sienos. Tvirtinimo būdas ir 

tvirtinamų elementų skaičius priklauso nuo sie-

nos pagrindo, vėjo sukeliamų apkrovų, pastato 

aukščio, šiltinamosios medžiagos ir kitų veiksnių.

Ir projektuojant, ir įrengiant tinkuojamuosius 

fasadus, būtina vadovautis statybos techniniu 

reglamentu STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuoja-

mos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ ir sis-

temos gamintojo Europos techniniame liudijime 

(ETL) pateikiamomis instrukcijomis, mat kiekvie-

noje sistemoje yra gamintojo specialiai sukurti 

ir tarpusavyje suderinti visi sistemą sudarantys 

elementai.

Energiškai efektyvių pastatų tinkuojamo-

sioms sienoms šiltinti sukurtos „PAROC Linio 

80“ plokštės. Jos yra skirtos klijuojamosioms 

sistemoms – tokioms, kurių šilumos izoliacija 

prie šiltinamo paviršiaus yra klijuojama. Mecha-

ninis tvirtinimas nereikalingas, nes šios sistemos 

su „PAROC Linio 80“ atplėšimo stipris gali būti 

net iki 5 kartų didesnis už maksimalią projektinę 

vėjo apkrovą Lietuvoje. 

Spartesnis darbas, mažesnė kaina 

Mechaniškai tvirtinamose sistemose priklauso-

mai nuo laikomosios sienos dalies medžiagiš-

kumo ir statybininkų darbo įrankių išgręžti vie-

ną skylę tvirtinimo elementui gali trukti net iki 30 

sekundžių. Vieno kvadratinio metro plotui turė-

tų būti naudojami 4–8 tvirtinimo elementai. Pa-

jūrio zonoje pastato kampuose gali būti naudo-

jama net iki 12–16 tvirtinimo elementų. Savaime 

suprantama, kad nenaudojant mechaninio tvir-

tinimo mažėja sienos šiltinimo darbų trukmė. 

Armuoti galima pradėti jau kitą dieną atlikus kli-

javimo darbus, nes nebereikia skirti laiko tvirtini-

mo elementams montuoti. 

Be to, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad tvir-

tinimo elementus reikia ne tik įgręžti į sieną, bet 

ir juos nusipirkti ir sandėliuoti statybų aikštelėje. 

I

„PAROC Linio 80“ privalumai

• Patikimas sprendimas
• Spartesnis darbas
• Mažesnė sienų šiltinimo darbų trukmė
• Pigesnė šiltinimo sistema
• Atsparumas ugniai
• Nedidelių matmenų plokštės
• Sertifikuota ir ženklinama CE ženklu

Užs. 
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Priklausomai nuo tvirtinimo elementų kokybės jų 

sąmatos kaina sudaro apie 10–25 proc. tinkuo-

jamųjų fasadų medžiagų kainos. 

Dėl vertikaliai orientuoto plaušo ir nedide-

lių matmenų montuojant tarp „PAROC Linio 80“ 

plokščių nesusidaro plyšių, kuriuos šiltinant ki-

tomis medžiagomis reikia papildomai užtaisyti. 

O tai irgi leidžia sumažinti ir darbų, ir papildomų 

medžiagų sąnaudas.

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės yra 1,2 

metro ilgio ir 0,2 metro pločio. Net ir A, A+ ir 

A++ pastatų sienoms šiltinti naudojamos plokš-

tės yra gana lengvai pakeliamos ir priklijuoja-

mos. Reikalingas šilumos izoliacijos storis A ir 

aukštesnės klasės gyvenamosios ir viešosios 

paskirčių pastatuose yra pateiktas 2 lentelėje.

Šilumos izoliacijos ypatybės  
ypač svarbios įrengiant  
tinkuojamąsias sienas 

Kaip ir visi kiti PAROC akmens vatos gaminiai, 

„PAROC Linio 80“ plokštės yra priskiriamos sau-

giausiai A1 degumo klasei, todėl jas statybos 

objekte saugu montuoti ir sandėliuoti. Tinkuoja-

mųjų fasadų sistemos su mineraliniu ar silikoniniu 

tinku atitinka A1 arba A2 s1 d0 degumo klases. 

Be to, akmens vata yra laidi vandens ga-

rams – ši ypatybė yra ypač svarbi įrengiant tin-

kuojamąsias sienas. Laidumas vandens garams 

reiškia, kad statant ar eksploatuojant pastatus į 

akmens vatą patekusi drėgmė skverbiasi į išo-

rę ir pasišalina pro sienos tinko apdailą, o garų 

judėjimas nekeičia šiluminių ir eksploatacinių 

akmens vatos ypatybių. Tai labai svarbu užtikri-

nant pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą ir ge-

resnį patalpų mikroklimatą.

Jeigu termoizoliacinė medžiaga yra mažai 

laidi vandens garams, tai tam tikromis sąlygo-

mis iš patalpų pro sieną migruojanti drėgmė gali 

kauptis prieš termoizoliacinę medžiagą esančia-

me sienos sluoksnyje. Dėl to pablogėja sienos 

šilumos izoliacijos ypatybės, sumažėja kai ku-

rių sienos medžiagų stipris, didėja deformacijos  

dėl drėgmės. 

Akmens vata praleidžia garus ir saugo kons-

trukcijas nuo drėgmės: jei pritvirtintų plokščių 

paviršius sudrėksta, jos paprastai greitai išdžiū-

va neprarasdamos šilumos ypatybių. Akmens 

vata yra atspari drėgmei ir vandeniui, tačiau 

montuojant rekomenduojama ją apsaugoti nuo 

tiesioginių kritulių.

Dar viena išskirtinė akmens vatos gaminių 

ypatybė – stabilūs matmenys. Pastatą apšilti-

nus „PAROC Linio 80“ plokštėmis, eksploatuo-

jant objektą dėl temperatūros svyravimų neat-

siras plyšių tarp šilumos izoliacijos plokščių. O 

plyšiai reiškia didesnius šilumos nuostolius, jie 

skatina ir mikroplyšių atsiradimą ant sienos tin-

ko apdailos sluoksnio. Laikui bėgant, tokie ply-

šiai turi tendenciją didėti, į juos iš išorės patenka 

vandens, o šis ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rude-

nį gali užšalti ir taip ardyti tinko paviršių. Be to, 

tik ant akmens vatos šilumos izoliacijos galima 

įrengti ir tamsios spalvos tinką. Tad tinkuojamo-

siose sistemose pasirinkę akmens vatos izolia-

ciją turėsite platesnį spalvų spektrą ir ilgaamžį 

nedegų fasadą.

Tarptautinė patirtis ir praktika

Šiltinimo sistemos su vertikaliai orientuoto plau-

šo plokštėmis jau kelis dešimtmečius yra naudo-

jamos Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Jos yra 

Energinio 
naudingumo 
klasė

Įsigalioja nuo Gyvenamieji 
pastatai

Visuomeniniai 
pastatai

Pramonės 
pastatai

A 2016 11 01 0,12 0,15 0,20 1

A+ 2018 01 01 0,11 0,13 0,17 1

A++ 2021 01 01 0,10 0,11 0,14 1

Lentelė Nr. 1. 

Sienų šilumos perdavimo koeficientų 

U (W/(m2*K) vertės A, A+ ir A++ 

energinio naudingumo klasės pastatų 

norminiams savitiesiems šilumos  

nuostoliams skaičiuoti. 

Lentelė Nr. 2. 

„PAROC Linio 80“ storis (mm)  

A, A+ ir A++ energinio naudingumo 

klasės pastatų tinkuojamosioms 

sienoms šiltinti.

Sienos šiltinimo su „PAROC Linio 80“ detalė

• Laikomoji sienos konstrukcija –  

plytų (blokelių) mūras

• Klijų sluoksnis

• Šilumos izoliacija „PAROC Linio 80“

• Armavimo sluoksnis ir armuojamasis tinklelis

• Apdailos mineralinio tinko sluoksnis 

ypač pamėgtos statybininkų ne tik dėl nedide-

lių matmenų, bet ir dėl to, kad leidžia sumažinti 

darbo sąnaudas. Be to, išskirtinės akmens va-

tos ypatybės – matmenų stabilumas ir laidumas 

vandens garams – itin svarbios įrengiant tinkuo-

jamąsias sienas. 

Populiariausios tinkuojamųjų fasadų siste-

mos turi Europos techninius įvertinimus klijuoja-

mosioms sistemoms ir yra ženklinamos CE žen-

klu. Tokių sistemų patikimumas yra patvirtintas 

bandymais, tad jos šiandien gali būti sėkmingai 

naudojamos įrengiant tinkuojamąsias sienas. 

Mūro konstrukcija Gyvenamieji pastatai Viešosios paskirties pastatai

A A+ A++

U≤ 0,12
W/m2*K

U≤ 0,11
W/m2*K

U≤ 0,10
W/m2*K

U≤ 0,15
W/m2*K

U≤ 0,14
W/m2*K

U≤ 0,13
W/m2*K

Keramzitbetonio blokai, 200 mm 290 320 360 220 240 260

Keraminiai blokai, 175 mm 290 320 360 230 250 270

Akytbetonio blokai, 185 mm 270 300 340 210 230 250

Silikatiniai blokai, 180 mm 320 350 390 260 280 300

Keraminių plytų mūras, 250 mm 320 340 380 250 270 290
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Pagrindiniame komplekso vestibiulyje po 

stikliniu kupolu pakabinta nerūdijančiojo 

plieno skulptūra, kuri primena kolibrį, 

traukiantį nektarą iš sraigtinių laiptų vidurio 

tarsi iš gėlės žiedo.
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o trisdešimties  
metų pertraukos – 
nauja pradžia

Atvykstančiuosius į Birštono kurortą 

nuo šiol pasitiks nebe sovietmečiu 

apleistos vandens ir purvo gydyklos 

griaučiai, o modernus ir vienas 

didžiausių Lietuvoje sveikatingumo 

bei sporto kompleksų. 

Apleistą pastatą pritaikė šiandienai

Architektų Aušros ir Romualdo Šilinskų Biršto-

no prieigose suprojektuota sportininkams skirta 

gydykla 1983-iaisiais irgi pretendavo tapti išskir-

tinės architektūros pavyzdžiu, bet statybos dar-

bams persiritus į antrąją pusę įgriuvęs kupolas, 

o vėliau ir lėšų stygius pasmerkė pastatą sunykti. 

Šeimininkų neturintis gydyklos pastatas in-

vestuotojų sulaukė 2013-aisiais. Architektų ko-

mandai – Audronei Miniotaitei, Viktorijai Puo-

džiūtei, Robertui Gasioniui, Donatui Bručui ir 

Dariui Osteikai – patikėta parengti rekonstrukci-

jos projektą ir sunykusį pastatą paversti šiuolaiki-

niu sveikatingumo kompleksu. Pasivaikščioję po 

senąjį pastatą architektai pamatė, kad prieš 30 

metų iki projekto realizacijos buvo likęs vos vie-

nas žingsnis – jau buvo atlikta patalpų apdaila, 

išklijuotos plytelės, rodėsi, kad buvo telikę vonią 

pastatyti ar praustuvus sumontuoti.

Derino sena ir nauja

Po rekonstrukcijos, pristačius antstatą ir basei-

no priestatą, objekto plotas beveik padvigubėjo: 

nuo 7 tūkst. kv. metrų iki 12 tūkst. kv. metrų. 

Rengdami rekonstrukcijos projektą architektai 

vidaus erdvėse priėmė ne vieną radikalų sprendi-

mą. Taip, pavyzdžiui, pakito cokolinis aukštas, 

kuriame pirmojo projekto autoriai buvo suplana-

vę technines patalpas, jungiamas siaurų, tamsių 

koridorių. Išgriovus dalį atitvarų čia įrengtas SPA 

Trisdešimtmetį apleistas 

gydyklų pastatas virto 

moderniu sveikatingumo  

ir sporto kompleksu.

Realizacijos metai: 2016-ieji.

Projektuotojai: Audronė Miniotaitė,  

Viktorija Puodžiūtė, Robertas Gasionis,  

Darius Osteika, Donatas Bručas.

Komplekso plotas: 12,3 tūkst. kv. metrų. 

Kambarių skaičius: 164.

Valdytojas: bendrovė „Green Vilnius Hotel“.

Apie objektą skaičiais:

Kristina BUIDOVAITĖ
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centras. Viršutiniuose aukštuose, kurie turėjo būti 

skirti įvairioms gydyklos procedūroms, dabar 

įrengti gyvenamieji kambariai. Didžiulėje patalpo-

je, kurioje buvo planuojama ruošti purvą gydo-

mosioms procedūroms, veikia konferencijų salė. 

Architektai A. ir R. Šilinskai suprojektavo ir 

Druskininkų gydyklos pastatą, dabartinį van-

dens pramogų parką. Architektų kolegos trilapio 

dobilo formos plano objektą su bokštu vadino 

architektūros skulptūra. 1975-aisiais gydyklos 

pastatą projektavo panaudodami sudėtingas 

statybos technologijas, radialines formas, uni-

kalias detales. Tų pačių architektų suprojektuo-

tame, o dabar jau rekonstruotame ir išplėstame 

Birštono sveikatingumo bei poilsio komplekse 

išsaugotos vertingos postmodernistinės formos, 

fasado dekoro elementai, langų skaidymas, ri-

tmas ir proporcijos. 

Senasis „Vytautas mineral SPA“ pastatas, 

jautriai kolegų darbą interpretavusių rekonstruk-

cijos autorių vertinimu – toks pat monumentalus, 

kaip ir Druskininkų gydyklos. Architektai rinkosi 

sprendimus, kurie nepradangintų senojo pastato 

formų – kad naujasis antstatas nuo jo atsiskirtų, 

fasadų apdailai pasitelkė skirtingas medžiagas. 

Vienas įdomiausių pastato elementų – sti kli-

nis kupolas, dar sovietmečiu, šiam įgriuvus, pa-

keistas paprastesnės konstrukcijos kūgiu. Re-

konstrukcijos metu ilgai svarstyta, ar palikti kūgį, 

ar grąžinti kupolą ir koks jis turėtų būti. Galiau-

siai apsispręsta galutinai realizuoti pirminę – ku-

polo – idėją. Visų pirma dar ant žemės buvo su-

rinkta metalinė kupolo konstrukcija, ji užkelta į 

buvusio medinio kūgio vietą, ir tik tuomet su-

montuoti stiklo paketai. Pagrindinis komplekso 

vestibiulis išskirtinis ne tik stikliniu kupolu, bet ir 

po juo pakabinta skulptoriaus Kunoto Vildžiūno 

sukurta nerūdijančiojo plieno skulptūra, kuri pri-

mena kolibrį, traukiantį nektarą iš sraigtinių laip-

tų vidurio tarsi iš gėlės žiedo. 

Pagrindinio apskrito mineralinio vandens ba-

seino vietą padiktavo pirminis pastato projektas, 

Vienas įdomiausių 
pastato elementų – 
stiklinis kupolas. 
Rekonstrukcijos metu 
ilgai svarstyta, ar palikti 
kūgį, ar grąžinti kupolą 
ir koks jis turėtų būti. 
Galiausiai apsispręsta 
galutinai realizuoti 
pirminę – kupolo – 
idėją.

SPA centre įrengtas mineralinio  

vandens baseinas, sūkurinė vonia,  

20 metrų ilgio baseinas, vertikali vonia,  

vaikų baseinas.

Palubėje pakabintos geotekstilės  

bangelės – nebrangus ir paprastas elementas,  

dėl judančio oro patalpose sukursiantis  

ypatingą atmosferą.
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Tapytojas Petras Lincevičius, skaityklą 
papuošęs didžiule freska, vaizduojančia 
siurrealistinį Mėnulio paviršių, nutapė ir 
gręžinio pjūvį, o paveikslą eksponuos 
pagrindiniame vestibiulyje.

pagal kurį virš šio baseino buvo įrengtas kupo-

las. Nuspręsta baseiną išlaikyti toje pat vietoje, 

tik jį įrengti vienu aukštu žemiau. Tuo sprendimu 

laimėta aukšta erdvė buvo padalyta įrengus du-

bliuojantį naują tentinį kupolą, kuris atlieka kelias 

funkcijas: jis yra ne tik kabamųjų lubų karkasas, 

bet ir skaityklos perdangos laikomoji gelžbeto-

nio konstrukcija. Tokiu būdu buvo suformuota 

itin įspūdinga skaityklos erdvė, kurios pagrindi-

nis interjero motyvas – kosmosas.

Architektės V. Puodžiūtė ir A. Miniotaitė pasa-

kojo ir apie svarstymus dėl dar vieno senojo pro-

jekto palikimo – laiptų ir peraukštėjimų, kai kuriais 

atvejais suprojektuotų sunkiai suprantamose vie-

tose. Pavyzdžiui, norėdami pro pagrindinį vesti-

biulį patekti į restoraną ar gydyklų korpusą, sve-

čiai turėtų įveikti kelis laiptelius. Neįgaliesiems ar 

senjorams jie nėra patogūs, tačiau apsispręsta 

laiptelius palikti, nuosekliai laikantis idėjos kuo 

labiau išsaugoti autentišką pastato struktūrą. 

Vietoj techninių patalpų – 
SPA centras

Cokoliniame, SPA paslaugoms atiduotame, pas-

tato aukšte įrengtas vestibiulis, iš kurio patenka-

ma į keletą zonų. Jau ir pačiame vestibiulyje de-

rinamos dvi – tylioji ir triukšmingesnė – zonos, 

jas atskiria stiklinė pertvara. SPA centro erdvės 

padalytos į sausąją ir šlapiąją zonas. Sausojo-

je įrengti masažo, kosmetologijos kabinetai, re-

laksacijos kambarys. Drėgnesnė aplinka ten, kur 

atliekamos purvo aplikacijos, įrengtos minerali-

nės vonios, vyksta vandens procedūros. 

Pramogaujantiesiems skirta triukšmingesnė 

zona: čia veikia penkios pirtys (didžioji druskų 

arba „Vytauto“, himalajų, garo, žolelių kambarys „V
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ir hamamas), mineralinio vandens baseinas, sū-

kurinė vonia, 20 metrų ilgio baseinas, vertikali vo-

nia, vaikų baseinas, įrengtas Kneipo takas, skir-

tas pasivaikščioti basomis ant šlapių akmenų.

„Vytautas mineral SPA“ išskirtinumas – 715 

metrų gylio gręžinys. Tapytojas Petras Lincevi-

čius, skaityklą papuošęs didžiule freska, vaiz-

duojančia siurrealistinį Mėnulio paviršių, kurią, 

beje, galima stebėti prisėdus ant kupolo, nuta-

pė ir gręžinio pjūvį, o paveikslą eksponuos pa-

grindiniame vestibiulyje. Vandens gręžinys tuos 

kelis dešimtmečius buvo užkonservuotas, dabar 

vėl pradėtas naudoti vandens procedūroms. 

Atskiru įėjimu iš lauko ar restorano zonos 

galima patekti ir į konferencijų centrą cokoli-

niame aukšte. Konferencijų salėje itin rūpintasi 

akustikos kokybe: ją užtikrina akustinės lubos, 

garsą sugerianti grindų danga. 

Pirmame komplekso aukšte – gyvenamie-

ji kambariai. Iš pirmo aukšto patenkama ir į gy-

dymo bei diagnostikos korpusą, taip pat – res-

toraną. Vestibiulyje akivaizdi architektų A. ir R. 

Šilinskų taip mėgta radialinė struktūra. Ši erdvė 

išsiskiria ir elipse besisukančiais skulptūriškais 

laiptais. Jų formą, anot architekčių, pagaminti ir 

sumontuoti buvo ypač sudėtinga. 

objektas

SPA centro erdvės padalytos  

į sausąją ir šlapiąją zonas.

SPA paslaugoms atiduotas  

cokolinis pastato aukštas.
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Į restoraną – ilsėtis ir pramogauti

Restorano erdvė – irgi netradicinės formos, pa-

dalyta į kelias zonas: viena skirta poilsiui, kita – 

svečiams maitinti. Trečia – nedideliems rengi-

niams ar konferencijoms. Iš restorano galima 

patekti į didžiulę lauko terasą. 

Pagrindinė problema projektuojant resto-

rano interjerą, anot architektės V. Puodžiūtės, 

buvo žemos lubos. Mat pagal pirmąjį projektą 

tose patalpose buvo suplanuoti persirengimo 

kambariai. Įrengus inžinerines sistemas, erdvės 

aukštis būtų dar labiau sumažėjęs. Projektuoto-

jų sprendimas – magistralinius ortakius įrengti 

ant pastato stogo, o likusius – skirtus orui pa-

skirstyti patalpoje – montuoti atvirus. Restorano 

centre buvo nuspręsta įrengti nedidelę sceną su 

juodu fortepijonu, o virš jos – išardyti perdangą 

ir įrengti kone dvigubai aukštesnę reprezentaty-

vią erdvę.

Projektuojant restorano interjerą prie archi-

tektų prisijungė D. Bručas. Viena jo idėjų buvo 

interjere panaudoti veidrodžius. Kadangi resto-

rane vienu metu gali lankytis 300 žmonių, taigi 

netrūksta spalvų ir gyvybės, architektai naudojo 

švelnias, ramias spalvas, restorano erdvėse vy-

rauja skandinaviškos eklektikos su klasikos ele-

mentais stilius. 

Pirmame ir antrame pastato aukštuose 

įrengtuose kambariuose irgi vyrauja eklektika. 

„Norėjosi parodyti, kad tai rekonstruoti, o ne 

naujai įrengti kambariai, kad lankytojai supras-

tų, kodėl aukštos lubos, kodėl kambariai siau-

resni ir pan. Stengėmės išryškinti tai, kas buvo 

rekonstruota, ir tai, kas nauja“, – komentavo ar-

chitektė   V. Puodžiūtė. 

Naujai pastatyto trečio pastato aukšto fasa-

das ir interjeras išsiskiria natūraliomis medžiago-

mis: kanadinių raudonųjų kedrų mediena panau-

dota ir fasado apdailai, ir kambarių sienoms bei 

luboms. Kambariuose įrengti dideli vitrininiai lan-

gai, žemesnės lubos, patalpos – didesnio ploto. 

Dar viena natūrali medžiaga, kuri buvo pa-

naudota ir fasaduose, ir interjere – skalūnas. Jis 

dominuoja pastato cokolyje ir cokoliniame aukš-

te esančiose SPA erdvėse bei baseinų zonoje. 

Pirmo ir antro pastato aukštų fasadas – bal-

tos spalvos. Ji pasirinkta norint išryškinti aiškias 

pastato formas ir monumentalią architektūrą. 

Atmosferą kuria net mažos detalės

Juoda ir balta spalvos, medis, anot architektės 

A. Miniotaitės, dera net ir ypač skirtingose erdvė-

se. „Pastatas didelis, todėl norėjosi vientisumo. 

Jo paprastai neišgausi. Juolab kad buvo būtina 

paisyti įvairių technologinių, inžinerinių, higienos 

reikalavimų. Psichologinis aspektas – irgi labai 

svarbus. Atsisakėme koridorių su nedideliais ka-

binetais, kad šie neprimintų ligoninių. Ieškojome 

objektas

Privatumas procedūrų erdvėse  

užtikrinamas užuolaidų pertvaromis.

„V
yt

au
to

 m
in

er
al

 S
PA

“ 
nu

o
tr.



81

kitokių sprendimų. Pavyzdžiui, išskyrėme tik mo-

terims ir tik vyrams skirtas procedūrų erdves, kur 

kiekvieną svečią į jo vietą palydės personalas, 

o privatumas bus užtikrinamas užuolaidų per-

tvaromis. Tokiu būdu sukuriamos nestandarti-

nės erdvės ir paslaugos. Projektuodami inter-

jerą norėjome pajautrinti žmogaus pojūčius: 

juk skalūną lieti vienaip, medį – kitaip. Palubėje 

pakabintos geotekstilės bangelės – nebrangus 

ir paprastas elementas, tačiau dėl judančio oro 

patalpose sukurs ypatingą atmosferą. O kur dar 

kvapai, muzika“, – vardijo architektė. 

Projektuojant interjerą dėmesio skirta net to-

kioms menkoms detalėms kaip navigacijos ro-

dyklės. Įvertinta, kur geriausiai tiktų mediniai, o 

kur juodi ar balti užrašai, padedantys lengviau 

orientuotis komplekse. 

Kone labiausiai išsiskirianti erdvė komplekse – 

skaitykla. Ir dėl dviejų kupolų sunkiai suvaldomos 

akustikos, ir dėl siurrealistinio piešinio bei mėnulio 

paviršių primenančio kupolo kalniuko. Skaitykla 

skirta ne tik ramiai paskaityti knygas, čia galima 

žiūrėti kino filmus, rengti įvairiausius performan-

sus. Greta skaityklos veikia vaikų kambarys. 

objektas

Ąžuolinis parketas – jaukumo ir natūralumo garantas.

Ąžuolinis parketas SPA centrui suteikia  

išskirtinumo ir prabangos.

„V
yt

au
to

 m
in

er
al

 S
PA

“ 
nu

o
tr.



82 2016 Nr. 5

objektas

Svečiams – fotomenininkų kurta  
grindų danga

„Vytautas mineral SPA“ ypatingas dėmesys skir-

tas apšvietimo sprendimams. Virš mineralinio 

baseino esančiam tentiniam kupolui apšviesti 

panaudotas dinamiškas apšvietimas su judan-

čiomis ir besikeičiančiomis spalvomis. Apšvies-

tas ir pagrindiniame vestibiulyje esantis stiklinis 

kupolas, kuris iš išorės būna matomas dar nė ne-

įvažiavus į Birštoną. SPA erdvėse įrengtas švie-

solaidis apšvietimas, kuris juodose skalūno ply-

telių sienose atrodo lyg žvaigždėtas dangus. 

12 tūkst. kv. metrų ploto komplekse vyrau-

ja skirtingos grindų dangos. Baseino zonoje 

panaudotas kalkakmenis. Ši medžiaga pakeitė 

tradicines akmens masės plyteles. Kadangi in-

terjero architektai vestibiulyje ir baseino zono-

je norėjo konkrečios formos plytelių, o figūrinių 

akmens masės ar keraminių plytelių gamybos 

technologija labai sudėtinga ir brangi, apsispręs-

ta naudoti kalkakmenį, kuris yra paranki medžia-

ga įvairioms formoms išgauti. Ir tuo pasinau-

dota – baseino zonoje suklijuotos šešiakampio 

formos plytelės, vestibiulyje – trikampiais sufor-

muotas raštas. 

Parketas paklotas restorane, gydytojų kabi-

netuose, dalyje poilsio zonų, aukštesnės klasės 

kambariuose. 

Kiliminių dangų irgi gausu. Trečio aukšto 

kambariuose paklota ne tradicinių raštų, o foto-

menininkų kurta grindų danga. Vaikų kambaryje 

grindų dangos piešiniu sukurtos atskiros salelės 

žaidimams. Gyvenamojo korpuso koridoriuose 

paklota upę primenanti kiliminė danga. Skaity-

kloje – netradicinė stambaus, abstraktaus rašto 

mėnulio paviršių imituojanti danga. 

Dauguma baldų komplekse korpusiniai, pri-

taikyti pagal kiekvieno kambario matmenis. Ka-

dangi dauguma kambarių rekonstruoti, čia netiko 

standartiniai ar serijiniai baldai. Minimalistinių for-

mų vestibiulio registratūros baldą pagamino bal-

dų gamintojai, o SPA registratūros baldas – au-

torinis menininko Edmundo Ragožiaus kūrinys. 

Sveikatingumo ir poilsio kompleksui specia-

liai kurtos ir augalų kompozicijos. 

Projekto vertė – 20 mln. eurų. Tikimasi, kad 

kompleksas pelnys 4,5 žvaigždutės kategoriją. 

Dauguma baldų 
komplekse korpusiniai, 
pritaikyti pagal kiekvieno 
kambario matmenis. 
Kadangi dauguma 
kambarių rekonstruoti, 
čia netiko standartiniai  
ar serijiniai baldai.
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Statybų bendrovei „Arinstata“, kurios pagrindinė 

veikla – stogų ir fasadų įrengimas bei skardini-

mo darbai, sveikatingumo ir sporto komplekse 

„Vytautas mineral SPA“ patikėtas profesionalu-

mo ir kruopštumo reikalaujantis darbas – vieną 

komplekso kupolų padengti pačių įmonės spe-

ci alistų specialiai pagamintomis skardinėmis 

čerpelėmis. Reikiamo dydžio čerpelės parinktos 

atsižvelgiant į kupolo formą ir dydį. Taip pat tam, 

kad atrodytų estetiškai. Pirmiausia buvo paša-

linta senoji skardinė kupolo danga, o betoninė 

konstrukcija apšiltinta poliuretano putomis. 

Bendrovės „Arinstata“ specialistai apskardi-

no ir komplekso „Vytautas mineral SPA“ naujojo 

antstato langų angokraščius, stogo parapetus, 

palanges, piliastrus, balkonų laštakius, įrengė 

skardinę lietaus nuvedimo sistemą, pakabina-

muosius latakus. 

Plokščiąjį komplekso stogą specialistai už-

dengė ilgaamže ugniai ir aplinkos poveikiui at-

sparia, lengvai įrengiama ir eksploatuojama 

armuota PVC danga. Ši – stiprus įprastos bitumi-

nės stogo dangos konkurentas.  

Atnaujinant gydyklos ir poliklinikos veiklai nu-

matytą, tačiau ilgus metus apleistą pastatą, įvertin-

ta ir dar viena PVC dangos ypatybė – gebėjimas 

Bendrovė „Arinstata“: stogo įrengimas ir skardinimo darbai

išgarinti susikaupusią drėgmę. O šios per kelias-

dešimt metų atitvarose prisikaupė išties daug. 

Įrengus armuotą PVC stogo dangą, nebe-

reikalingi tapo ventiliacijos kaminėliai, kurie ne-

puoštų kelių tūkstančių kvadratinių metrų ploto 

komplekso stogo. 

Šios sniego apkrovas ir temperatūros pokyčius 

bei neigiamą aplinkos poveikį puikiai atlaikančios 

dangos savybes jau įvertino skandinavai, pamažu 

jas atranda ir lietuviai. PVC danga priklausomai 

nuo storio gali būti eksploatuojama 25–50 metų. 

Patalpose, kuriose nebuvo langų, įmonės 

specialistai pragręžę stogą įrengė ypač efekty-

vius šviesos tunelius: šie reflektoriais į patalpas 

perduoda iki 90 proc. šviesos. 

Įmonės „Arinstata“ vadovas Leonas Rinkevi-

čius pripažino: apšiltinti, parinkti tinkamą stogo 

dangą, ją sumontuoti ir apskardinti sudėtingos 

konfigūracijos stogus – visuomet sudėtingas ir 

laiko reikalaujantis darbas. O kupolas komplek-

se „Vytautas mineral SPA“ – iki šiol įdomiausias 

ir gražiausias objektas įmonės istorijoje. 

Bendrovei „Arinstata“ suteikta teisė būti ypa-

tingo statinio statybos rangovu, įmonės vadybos 

sistema ir veikla sertifikuota kaip atitinkanti stan-

dartus. 

Iki šiol daugiausia individualiuosius namus ir 

daugiabučius stačiusiai, taip pat apdailos dar-

bus prekybos centruose vykdžiusiai statybų 

bendrovei „Luksta“ patikėtas vieno didžiausių 

rekonstrukcijos projektų Lietuvoje vairas. Ran-

govui poilsio ir sveikatingumo komplekse „Vy-

tautas mineral SPA“ teko daugiau kaip pusė 

visų darbų: įmonei patikėti sovietmečiu taip ir 

neužbaigto pastato ardymo, o vėliau – ir sveika-

tingumo bei poilsio komplekso, jo antstato bei 

priestato baseinui betonavimo, mūro, apdailos 

darbai. Tiesa, daliai darbų atlikti bendrovė „Luks-

ta“ pasitelkė ir patikimus subrangovus. 

Darbas rekonstruojamame objekte, anot 

„Lukstos“ direktoriaus Viktoro Balsio – kur kas 

sudėtingesnis nei nauja statyba. Daugiausia pa-

tirties ir išmonės dirbant „Vytautas mineral SPA“ 

prireikė betonuojant virš mineralinio vandens 

baseino esantį kupolą. Įmonės vadovas teigė 

panašios konstrukcijos kupolo nėra matęs. 

Bendrovė „Luksta“: betonavimo, mūro, apdailos  
ir pastatų rekonstrukcijos darbai

Profesionalumo ir kruopštumo pareikalavo ir 

kiti darbai: nenugriautas kone trisdešimt metų be 

priežiūros stovėjusio pastato konstrukcijas bei 

kolonas reikėjo sutvirtinti, išgriauti nereikalingas 

pertvaras, demontuoti laiptus ir dalį stogo dan-

gos, likusią susidėvėjusią stogo dangą pakeisti 

nauja. Paplušėti teko nukeliant senąjį (piltuvo for-

mos) kupolą, kurio vietoje dabar puikuojasi sti-

klinis. Senąją gydyklą rekonstrukcijai įsibėgėjant 

priminė tik likę pamatai ir išorinės sienos. 

Bendrovės „Luksta“ specialistai įrengė nau-

jojo baseino priestato pamatus, taip pat atliko 

baseinų, ventiliacijos kanalų po grindimis ba-

seino zonoje betonavimo darbus. Nors šis dar-

bas nebuvo sudėtingas, tačiau ypač imlus laikui. 

Kaip ir gipso kartono pertvarų montavimas ban-

guojančių formų koridoriuose ar dekoratyvinių 

elementų iš gipso kartono įrengimas. 

Gyvenamuosiuose korpusuose įrengtos mū- 

ro pertvaros, trečio aukšto kambariuose lubos 

sumontuotos iš natūralaus kanadinio kedro dai-

lylenčių, kituose aukštose – pakabinamosios 

gipso kartono lubos. Dalyje procedūroms skir-

tų kabinetų sienos ir grindys padengtos PVC 

danga. SPA zonoje daugelis sienų išklijuotos iš 

Brazilijos atvežtu skalūnu. Šiuo skalūnu apklijuo-

tas ir visas sanatorijos cokolinis aukštas išorėje. 

Šiuos darbus taip pat atliko bendrovė „Luksta“ ir 

jos pasitelkti subrangovai. 

Vytautas mineral SPA

Vytautas mineral SPA

UAB „Luksta“ 
Mob. 8 698 23 230
El. p.: luksta@zebra.lt,
viktorasbalsys@yahoo.com

El. p.: info@arinstata.lt,
www.arinstata.lt

Užs. 

Užs. 
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Visi svarbiausio Lietuvos architektūros konkurso „Žvilgsnis į save 2015–2016“ 

laurai atiteko jau realizuotų projektų kūrėjams. Vieną darbų, autoriams 

pelniusių tradicinį „1/5 metro“ apdovanojimą, galima pamatyti lankant 

parodų sales Rygoje, o kitus keturis pastatus – beveik nenutolstant nuo 

Vilniaus. Du iš jų, visuomeninės paskirties pastatus, galima apžiūrėti be 

didelių formalumų, vieną apdovanotą gyvenamąjį kvartalą – irgi, o štai 

susidomėjusiesiems ekspertų aukščiausiai įvertintu individualiuoju namu, 

matyt, teks pažindintis su šeimininkais.

Rusnė MARČĖNAITĖ

vilgsnis į save“: 
realizuotų vizijų triumfas

„

L. Garbačausko, P. Gasiūno, E. Lasio, N. Tukaj, V. Obolevičiaus ir www.lietuvosarchitektura.lt nuotr.
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Mažiausiai – konkursinių projektų

Parodai-konkursui „Žvilgsnis į save“ pristatyti 

įvairios paskirties ir apimties įgyvendinti ir ne-

realizuoti projektai: mišrios paskirties, visuome-

niniai, administraciniai, komerciniai pastatai ir 

kompleksai, daugiabučiai, individualieji namai, 

urbanistinės koncepcijos, viešosios erdvės. 

Septintą kartą Lietuvos architektų sąjungos or-

ganizuojamai parodai daugiau kaip 120 projek-

tų medžiagą pateikė apie 70 architektų grupių ir 

pavienių architektų. 

Pasak parodos-konkurso kuratorės Rūtos 

Leitanaitės, bene pirmą kartą parodos istorijoje 

daugiausia buvo pateikta jau realizuotų projektų. 

Jų buvo 70, o projektų – 57, konkursinių darbų – 

23. Kaip visada gausiame individualiųjų namų 

rinkinyje dominavo jaunų architektų, kurių profe-

sinė karjera dažniausiai ir prasideda nuo šio tipo 

pastatų, vardai ir jau pripažintų biurų pateikti iš-

skirtiniai individualiųjų namų projektai. 

Sostinės vyriausiasis architektas Mindaugas 

Pakalnis turėtų būti patenkintas tuo, kad negau-

siose konkursui pateiktų daugiabučių projektų 

gretose dominavę projektai Vilniuje liudija mies-

to vidinių teritorijų tankinimo tendencijas.

Paroda atskleidė ir tai, kad viešasis sektorius 

pastaraisiais metais architektams buvo gana popu-

liari saviraiškos aikštelė. Europos Sąjungos ir savi-

valdybių lėšomis kurti daugiausia švietimo, kul-

tūros, sveikatingumo paslaugų objektų projektai. 

Be to, atkreipė dėmesį R. Leitanaitė, nors 

Lietuvoje pastaraisiais metais buvo apstu viešųjų 

erdvių, miesto infrastruktūros tobulinimo projek-

tų, nepanašu, kad architektai jame yra pagrindi-

niai dalyviai: konkurse nebuvo gausu nei įgyven-

dintų viešųjų erdvių (paminėtinas – K. Dineikos 

parkas Druskininkuose (Vilniaus architektūros 

studija), nei transporto infrastruktūros statinių 

(paminėtina sankryža Marijampolėje, „MVM ar-

chitektūra“). Užtat labai savito tipo – apžvalgos 

bokštų – architektūrinių-inžinerinių statinių per 

pastaruosius porą metų gražiausiuose Lietuvos 

gamtos kampeliuose pridygo ne vienas (Merki-

nėje, Meteliuose, Anykščiuose), visi jie pateikti 

bendrovės „Rekreacinė statyba“.

Įvertinti padėjo pastatų  
šeimininkų pastabos

Rinkdama penkis geriausius 2015–2016 metais 

sukurtus architektūros projektus, komisija ieš-

kojo aiškios architektūrinės idėjos, harmoningo 

pastato santykio su aplinka, vertino panaudotų 

statybinių medžiagų, technologijų adekvatumą, 

pastato, komplekso funkcionalumą, architektūri-

nės idėjos novatoriškumą, originalumą, objekto 

reikšmę miestui (socialiniam, ekonominiam kon-

tekstui, miestovaizdžiui) ir sprendimų profesio-

nalumą, idėjų įgyvendinimo kokybę.

Tradiciškai 5 geriausius projektus rinko 

tarptautinė komisija, sudaryta iš žinomų užsie-

nio profesionalų. Prieš išrinkdami nugalėtojus, 

Estijos architektų sąjungos pirmininkė, žurnalo 

„Maja“ redaktorė Katrin Koov, Latvijos nacionali-

nių architektūros apdovanojimų laureatas, biuro 

„Jaunromans un Abele“ vadovas Martinas Jaun-

romanis ir Lenkijos architektūros studijos „Me-

dusa Group“ vadovas Lukaszas Zagala aplankė 

dešimt prizus gauti pretendavusių naujų pastatų 

bei viešųjų erdvių Lietuvoje ir Latvijoje.

Pirmą kartą konkurso istorijoje aplankytuo-

se pastatuose žiuri pasitiko pastatų architektai 

ir (arba) jų šeimininkai. „Niekas geriau neprista-

tys ir neatkreips dėmesio į savitus architektūros 

sprendimus kaip pats jų autorius“, – tokią idėją 

gyrė K. Koov.

M. Jaunromanio nuomone, architektų daly-

vavimas padėjo geriau suprasti, kodėl pastatas 

būtent toks, koks yra, tačiau kartu vertingi ir iš-

kalbūs yra susitikimai su šeimininkais – jų pasi-

tenkinimas pastatu ar pastabos yra tikrasis koky-

bės matas. Trečiasis komisijos narys L. Zagala 

per apdovanojimų ceremoniją sveikindamas ge-

riausių pastatų autorius architektus dėkojo ir už-

sakovams, dėl kurių supratimo, bendradarbiavi-

mo, pasitikėjimo profesionalais ir gimė aukštos 

kokybės architektūra.

Apdovanojimai tapo finaliniu tarptautinio ar-

chitektūros festivalio „KAFe 2016“ renginiu. Fes-

tivalio būstinėje vykusio renginio metu lygiaver-

čiai prizai – skulptūrėlės „1/5 metro“ – įteiktos:

Septintą kartą Lietuvos architektų 
sąjungos organizuojamai
parodai daugiau kaip 120 projektų
medžiagą pateikė apie 70 architektų 
grupių ir pavienių architektų.
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LATVIJOS NACIONALINIO  

MENO MUZIEJAUS RYGOJE autoriams 

(„Processoffice“, arch. Vytautas Biekša, 

Rokas Kilčiauskas, Marius Kanevičius, 

Giedrius Špogis, Ježi Stankevič, Austė 

Kuliešiūtė, Miglė Nainytė, Giedrė 

Datenytė, Mantas Petraitis, Sandra 

Dumčiūtė, Povilas Marozas, Sandra 

Šlepikaitė, ir „Andrius Skiezgelas 

Architecture“, arch. Andrius Skiezgelas, 

Gilma Teodora Gylytė, Rasa Mizaraitė)

nuolatinių ekspozicijų erdves, o plėtrą įgyven-

dinti ne iškeliant greta naują tūrį, bet paslepiant 

muziejaus priestatą po žeme, kur buvo numatyta 

perkelti archyvus, restauravimo dirbtuves ir pa-

galbines patalpas.

Tiesa, „paslėpti“ šiuo atveju nėra tikslus žo-

dis – priestatas iš dalies dengtas stikliniu vaikš-

čioti pritaikytu stogu, jau vadinamu auksiniais 

naujojo muziejaus pastato paveikslo rėmais.

Žiuri komentaras

Apdovanojimą šiam projektui skiriame už naują, 

originalią idėją integruoti muziejaus archyvus ir pa-

prastai paslepiamas funkcines zonas į viešą ekspo-

ziciją. Šis sprendimas suteikia muziejui išskirtinį pa-

trauklumą ir išplečia jo edukacinį potencialą. Taip 

pat pažymėtume architektų dėmesį detalėms ir aiš-

kią atskyrą tarp senos ir naujos architektūros, tuo 

pačiu tarp abiejų užmezgant darnų dialogą.

Apie projektą

Latvijos nacionalinio meno muziejaus (LNMM) 

projektas – funkciškai ir estetiškai subalansuo-

tas restauracijos, rekonstrukcijos ir išplėtimo 

projektas, išsaugantis esamą pastatą kaip isto-

rinį urbanistinį ženklą ir suteikiantis jam moder-

naus funkcionalumo. Trys svarbiausi aspektai: 

esamo pastato apimties ir autentiškų detalių 

išsaugojimas; aiškiai išreikštas naujas tūris ir 

subtilus minimalistinis papildomų erdvių, išple-

čiančių muziejaus funkcijas, dizainas; esamo 

pastato funkcinių ryšių perplanavimas, leidžian-

tis objektą naudoti efektyviau ir ergonomiškai iš-

plėsti. 1905 metais pastatytas LNMM yra pirma-

sis pastatas Baltijos šalyse, suprojektuotas kaip 

muziejus. Latviai šį objektą laiko vienu svarbiau-

sių savo šalies architektūros paminklų.

Architektai pasiūlė pagrindiniame istorinia-

me pastate, išsaugant unikalias detales, įkurti 

architektūra

Priestatas iš dalies dengtas 
stikliniu vaikščioti pritaikytu stogu, 
jau vadinamu auksiniais naujojo 
muziejaus pastato paveikslo rėmais.
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KOMPLEKSO GAMTOJE  

„INTEGRA HOUSE“ 

autoriams (Lijanos Petrikėnės grupė, 

Vilniaus architektūros studija,  

arch. L. Petrikėnė, Ignas Lukauskas,  

Džiugas Kisielius)

architektūra

Apie projektą

„Meno ir verslo sinergija“ – kūrybinis biuras 

gamtoje, Subartėnuose (Trakų r.), keturių trikam-

pio formos pastatų grupė (seminarų pastatas, 

muzikos ir dailės nameliai, sargo namelis). Pas-

tatai pasukti taip, kad atvirasis fasadas atkartotų 

šlaito liniją ir sykiu išliktų tiesioginis vizualinis ry-

šys su ežero pakrante. Atsižvelgiant į sklypo rel-

jefą taip pat suformuotos trijų lygių pastatų tera-

sos. Pasak autorių, vienas svarbiausių uždavinių 

projektuojant kūrybos centrą „inTegra House“ 

buvo išlaikyti pastatų komplekso ir juos supan-

čios gamtos darną – suprojektuoti neagresyvius, 

derančius su aplinka pastatus. Užsakovas tikėjo-

si, kad čia bus ta erdvė, kurioje svarbūs strategi-

niai sprendimai būtų priimami ne tik vadovaujan-

tis racionalia logika, bet ir pasitelkiant emocinį 

bei dvasinį intelektą, panaudojant įvairias kūno 

praktikas.

Pastatų apdailai parinktos natūralios eko-

logiškos medžiagos: kedro medienos apdaila, 

apželdinti stogai, rūdijančiojo plieno lakštų ap-

daila. Interjere naudojama kedro lentų, plūktos 

balto molio aslos, vaškuotos bičių vašku, ir mo-

lio tinko sienų apdaila.

Žiuri komentaras

Įdomi, šiuolaikinė architektūra, labai jautriai 

įkomponuota gamtiniame kraštovaizdyje. Ypatin-

ga programa paprastai nepatogios trikampio for-

mos plane atrodo organiškai ir funkcionaliai. Tin-

kamai parinktos itin aukštos kokybės statybinės, 

apdailos medžiagos, ypač kokybiškos detalės 

kuria subtilios, šiuolaikinės architektūros įvaizdį.



88 2016 Nr. 5

architektūra

VILOS SLĖNYJE VILNIUJE autoriams 

(„Arches“, arch. Edgaras Neniškis, 

Rolandas Liola, Arūnas Liola,  

Margarita Kaučikaitė, Enrika Geštautaitė)

Apie projektą

Vila, skirta keturių asmenų šeimai, yra vaizdin-

game Vilniaus parke, viename iš Raguvos slė-

nių, buvusios medinės sodybos vietoje. 415 kv. 

m ploto, A energinio naudingumo klasės pasta-

tas projektuotas siekiant darniai įsilieti į regioni-

nio parko aplinką. Architektai išnaudojo esamą 

slėnio reljefo linkį, prie šlaito prigludęs pasta-

tas tarsi slepiasi išraiškingame kraštovaizdyje, 

žvelgdamas į vaizdingiausias perspektyvas: kal-

vas, miškus, nuo kurių matomas minimaliu aukš-

čiu. Autoriai pasinaudojo kraštovaizdžio suteikta 

galimybe suprojektuoti užmiesčio vilą su visomis 

semantinėmis šio žodžio reikšmėmis. Užsakovai 

nepageidavo sporto salės ar baseino, bet visos 

kitos detalės liudija, kad tai – aktyviai gyvenanti, 

sportuoti mėgstanti ir pagarbą bei meilę gamtai 

jaučianti šeima. Čia niekam nekilo noras nukasti 

šlaitus ar iškirsti medžius.

Tūriniu sprendiniu interpretuojamos tradici-

nės architektūros formos ir proporcijos – projek-

tuojamas dvišlaitis stogas, atkartojamas stogo 

ir sienų plokštumų santykis. Studijos „Arches“ 

propaguojama skulptūriška architektūra visada 

laimi, jei pasirenkama vientisa medžiaginė raiš-

ka. Šiuo atveju pastato apdailai panaudotos na-

tūralios medžiagos – buvusį vietos medinį užsta-

tymą primenantis medis ir akmuo.

Žiuri komentaras

Nepriekaištingas individualiojo namo dizainas, 

atskleidžiantis aplinkinio kraštovaizdžio privalu-

mus. Elegantiškas, originalus įvaizdis sukurtas 

naudojant šiuolaikines medžiagas, ypač aukštos 

kokybės detales. Dėl gerai apgalvoto suplanavi-

mo name sukurtas organiškas, patrauklus lauko 

ir vidaus erdvių ryšys.
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GYVENAMOJO KVARTALO VILNIUJE 

„RASŲ NAMAI“ autoriams (Paleko 

ARCHstudija, arch. Rolandas Palekas, 

Bartas Puzonas, Petras Išora, ir 

architektūros studija PLAZMA, arch. 

Rytis Mikulionis, Gytis Vaitkevičius, 

Povilas Daugis)

Apie projektą

Pavilnių regioniniame parke, medžiais apau-

gusiame miško šlaite, pastatytas 16 gyvena-

mųjų namų kvartalas stiliumi atkartoja parko 

gamtovaizdžio linijas. Pastatai, stilingai ir pato-

giai išdėstyti juos supančioje erdvėje, išsiskiria 

originalia, jaukia, skandinaviška minimalistine 

architektūra.

Aukštesnėje teritorijos dalyje esantys pasta-

tai pakelti ant liaunų kolonų taip, kad gautų kuo 

daugiau saulės, neliestų čia esančių šaudmenų 

saugyklų istorinių sienų ir nekonfliktuotų su že-

mesnėje dalyje esančiais tarsi nuleistais namais, 

turinčiais kiemelius prie upelio.

Pastatų apdaila – skirtingo piešinio medžio 

lentos. Kuriamos gatvės perspektyva neuždaro-

ma užstatymu, atveriama į Ribiškių kraštovaiz-

džio draustinio slėnį.

Žiuri komentaras

„Rasų namai“ yra pagarbi ir nesiekianti dominuo-

ti intervencija į išskirtinį kraštovaizdį bei istorinį 

kontekstą. Sukurtas intriguojantis dialogas tarp 

kybančių ir į žemę įsmigusių tūrių, kurie yra har-

moningai įterpti į miško aplinką. Žavi apgalvotos, 

racionalios atskirų butų suplanavimo variacijos, 

priešingos klonuojamos būsto architektūros ten-

dencijoms. Medinės apdailos raštų žaismė fasa-

duose suteikia architektūrai originalumo.

architektūra

Vienas svarbiausių 
uždavinių buvo išlaikyti 
pastatų komplekso 
ir juos supančios 
gamtos darną.
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Apie projektą

Žaliosios erdvės apsuptą pastatą sudaro 6–8 

aukštų ovalaus plano su atrijumi antžeminė 

administracinė ir 2 aukštų racionalaus stačia-

kampio plano požeminės automobilių saugyklos 

dalys. Atrijaus tipo pastatas – pirmasis tokio po-

būdžio biurų pastatas Lietuvoje. Patalpose nėra 

natūralia šviesa neapšviestų zonų – ji sklinda ir 

nuo išorinių fasadų, ir nuo stikliniu nuožulniu sto-

gu dengto atrijaus, o tai suformuoja praktiškas ir 

funkcionalias erdves, kuria modernią bei tvarią 

darbo aplinką.

Planinė pastato struktūra užtikrina lanks-

čias biurų suplanavimo galimybes. Statinyje 

išdėstyti trys branduoliai, kuriuose įrengti sanita-

riniai mazgai, virtuvės ir evakuacinės laiptinės. Iš 

atrijaus patenkama į panoraminius liftus ir visus 

pastato aukštus jungiančią centrinę laiptinę. 2–6 

aukštuose rytinę ir vakarinę pastato dalis jungia 

atrijuje išdėstyti tiltai.

Žiuri komentaras

Šiame pastate sukurta aukštos kokybės darbo 

aplinka, pasitelkus įspūdingą šiuolaikinių techni-

nių sprendimų kompleksą. Žiuri atkreipė dėmesį 

į elegantišką, skaidrų pastato interjerą. Apskritai 

visam pastatui būdinga vientisa, gryna dizaino 

idėja, o detalių kokybė irgi nenuvilia.

BIURŲ PASTATO VILNIUJE „K29“ 

autoriams („Archinova“ + „PLH 

Arkitekter“, arch. Antanas Gvildys, 

Aleksandras Gvildys, Steenas Enrico 

Andersenas, Virginija Kazlauskaitė, 

Sandra Paškevičienė, Edimtas 

Šimeliūnas)

architektūra

Atrijaus tipo pastatas – pirmasis  
tokio pobūdžio biurų pastatas  
Lietuvoje.



91

Specialios padėkos 

Dviejų objektų, kurie nebetilpo ant 

penkių geriausiųjų pjedestalo, autoriams 

žiuri skyrė specialias padėkas:

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE 

architektams Laurynui Žakevičiui ir Evelinai 

Gumuliauskaitei – už tai, kad žaisdami 

šiuolaikiniais architektūros sprendiniais 

ir integruodami seną mūrinę sieną į namo 

erdvę viduje architektai sukūrė ypač šiltą 

atmosferą.

architektūra

DAUGIABUČIŲ KVARTALO VILNIUJE, 

J. BASANAVIČIAUS GATVĖJE, 

autoriams Paleko ARCHstudijai, 

architektams Rolandui Palekui, Almai 

Palekienei, Daliai Uogintei, Bartui 

Puzonui ir Sandrai Šlepikaitei – 

pagirtas įdomus ir korektiškas 

kuklios, paprastos šiuolaikinės 

architektūros pėdsakas istorinėje 

aplinkoje. Kvartalas išsiskiria 

jautrumu gamtiniam ir urbanistiniam 

aplinkiniam kraštovaizdžiui.

Žiuri aplankė ir daugiau objektų, 

kuriuos buvo atrinkusi kaip kandidatus į 

apdovanojimus. Tai –

VILA PALANGOJE.  

„G. Natkevičius ir partneriai“,  

arch. Tomas Kuleša, Adomas Rimšelis, 

Rasa Diškevičiūtė,  

Gintautas Natkevičius.

K. DINEIKOS PARKAS 

DRUSKININKUOSE. Vilniaus 

architektūros studija, arch. Kęstutis 

Pempė, Viktoras Gricius, Aurimas 

Syrusas, Vytautas Lukoševičius. 

Želdynai: Dėja Želvienė. Konstr. Deividas 

Kavoliūnas, Alfonsas Vaškevičius.

LSMU VIEŠOSIOS SVEIKATOS 

FAKULTETAS. „G. Natkevičius ir 

partneriai“, arch. Adomas Rimšelis, 

Dovilė Bukauskaitė, Rasa Diškevičiūtė, 

Gintautas Natkevičius.

NAMAS KOPOSE. „ARCHISPEKTRAS“, 

arch. Aidas Kalinauskas, Vaidas 

Tamošiūnas.

Naujausios Lietuvos architektų sukurtos architektūros virtualią parodą galima apžiūrėti tinklalapyje www.lietuvosarchitektura.lt, taip pat – kataloge, 

kuriame pristatomi apie 80 vertinimo komisijos atrinktų geriausių 2015–2016 metais sukurtų Lietuvos architektų darbų. 

Renginio partneris – Kauno architektūros festivalis.
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Dešinioji Neries pakrantė – 
ne tik verslui, bet ir gyvenimui

Rivjeros įspūdis Neries upės pakrantėje – tokią žinutę potencialiems 

pirkėjams siunčia ką tik užbaigto daugiabučių namų komplekso  

„Naujoji Rivjera“ statytojai – bendrovė „YIT Kausta“. Sporto gatvėje 

pastatytame trijų gyvenamųjų namų komplekse, pro kurio langus atsiveria 

vaizdai į Gedimino pilį ir Neries pakrantę, iš viso apsigyvens 85 šeimos, kai 

kurios čia jau įsikūrė. „Naujoji Rivjera“ – namai, skirti aktyviems, taupantiems 

laiką, tačiau gyventi kokybiškai norintiems žmonėms.

Užs. 
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Nenuginčijamas argumentas – 
vaizdas pro langą

astaraisiais metais dešinioji Ne-

ries pakrantė sostinėje tampa 

viena patraukliausių vietų gy-

venti ir dirbti. Anot bendrovės 

„YIT Kausta“ generalinio direk-

toriaus Kęstučio Vanago, dėl itin gerai išplėtotos 

infrastruktūros, galimybės gyventi miesto centre, 

o laisvalaikį leisti prie upės, kur nutiesti pėsčių-

jų ir dviračių takai, gyvenimą krantinėje renkasi 

netgi tie gyventojai, kurie svajojo apie namą už-

miestyje. Juolab kad čia ranka pasiekiami verslo 

centrai, mokyklos, darželiai. Tokios pat tendenci-

jos pastebimos ir Kaune, kur dešiniajame Neries 

krante vykdomos Piliamiesčio kvartalo statybos. 

K. Vanago žodžiais, pirmieji miestai ir jų gyven-

tojai kūrėsi šalia upių, todėl tai tarsi simbolinis 

sugrįžimas prie ištakų.

Būsimieji „Naujosios Rivjeros“ gyventojai įsi-

kurs šalia teritorijos, kurioje Vilniaus miesto savi-

valdybė yra suplanavusi naują traukos centrą – 

poilsio, sporto ir laisvalaikio zoną, skirtą visiems 

miesto gyventojams. Taigi naujakuriai galės nau-

dotis sukurta kokybiška infrastruktūra. 

Galimybių rinktis – vis mažiau

Butai „Naujosios Rivjeros“ komplekse jau par-

duodami. Vidutinė buto su daline apdaila kva-

dratinio metro kaina siekia 2480 eurų. Tiesa, 

norintieji gali įsigyti ir visiškai įrengtą būstą, mat 

nekilnojamojo turto plėtotojai parengė keletą 

galimų interjero projektų. Tiesa, naujakuriai šia 

paslauga naudotis neskuba – jie linkę apdailos 

darbus atlikti savarankiškai. 

Nekilnojamojo turto plėtotojai pripažįsta: ga-

limybė apsigyventi Neries pakrantėje – ganėtinai 

reta, tad kiekvienas naujas projektas sulaukia ne-

mažo susidomėjimo. Ką tik iškilus keturių, penkių 

ir šešių aukštų pastatams, jau parduota 80 proc. 

iš 85 trijuose daugiabučiuose įrengtų butų. 

„Vieta padiktavo kai kuriuos architektū-

ros sprendimus: butuose gyventojų patogumui 

ir poilsiui įrengti erdvūs balkonai, o pirmuose 

aukštuose – terasos, iš kurių gyventojai gali gro-

žėtis vaizdu į upę bei senamiesčio panorama 

ar patekti į kiemą“, – sakė K. Vanagas. Balkonų 

grindys betoninės, terasų – iš betoninių trinkelių 

arba dengtos terasų lentomis.

Butuose užtikrinama 
kokybiška akustika

„Naujosios Rivjeros“ namai pastatyti iš natūralių 

ir ilgaamžių medžiagų. Balkonų atitvaros – stikli-

nės, balkonuose įrengtos spintos, kuriose su-

montuoti rekuperatoriai, taip pat palikta vietos 

išoriniams kondicionierių blokams. Terasoms 

įrengti panaudotos ilgaamžės kompozicinės me-

džiagos. „Naujoji Rivjera“ sertifikuota B energi-

nio naudingumo klase.

Trys daugiabučiai namai – ypač šilti, nes vi-

daus sienos ir perdangos tarp butų papildomai 

apšiltintos, namų langai – mediniai, trijų stiklų 

paketų. Kiekviename bute įrengta rekuperacinė 

vėdinimo sistema, ištisus metus palaikanti pa-

lankią temperatūrą ir užtikrinanti gaivų orą pa-

talpose. 

Gyventojai automobilius laikys po pastatais 

įrengtoje dviejų lygių požeminėje automobilių 

stovėjimo aikštelėje, čia taip pat įrengtos ir dvi-

račių saugyklos. Svečiams skirta 6 vietų antže-

minė aikštelė. 

Pirkėjai įvertino vietos privalumus

Kvartalo projektą parengusi bendrovės „Unitec-

tus“ komanda (projekto autorius – Tumas Ma-

zuras) pasirūpino, kad gyventojai gerai jaustųsi 

ne tik namie, bet ir kieme, taigi ypatingą dėmesį 

skyrė aplinkos sutvarkymui: teritorija saugiai ap-

tverta ir apželdinta, kieme įrengta saugi žaidimų 

aikštelė vaikams, atskiros poilsio zonos ir pasi-

vaikščiojimo takai, poilsiui sumontuoti jaukūs 

mediniai suoliukai, ant kurių prisėdus galima 

grožėtis akį traukiančiu vaizdu į Gedimino pilį. 

Visa kvartalo teritorija apšviesta, todėl ir sutemus 

joje galima jaustis jaukiai ir saugiai.

Gyventojai naudosis individualia elektros 

energijos apskaita. Šildymo sistema – centrinė 

kolektorinė, prijungta prie miesto tinklų. Patalpų 

temperatūrą gyventojai gali reguliuoti termosta-

tiniais ventiliais, įrengtais prie šildymo prietaisų. 

„Naujoji Rivjera“ – trečias „YIT Kaustos“ re ali-

zuotas gyvenamųjų namų projektas sostinės Ne-

ries pakrantėje. Naujasis kompleksas papildo 

kvartalo „Rivera“ ansamblį, kuris konkurse „Metų 

gaminys 2008“ buvo įvertintas aukso medaliu. 

Kiek atokiau, Žirmūnų gatvėje, praėjusiais metais 

baigtos daugiabučių kvartalo „Upės rezidencija“ 

statybos. Šiuo metu įmonė rengia dar vienų gy-

venamųjų namų Raitininkų gatvėje projektą. 

Nuo 2001-ųjų „YIT Kausta“ Lietuvoje sė-

kmingai įgyvendino 25 būsto projektus Vilniu-

je, Kaune, Klaipėdoje ir pastatė daugiau kaip  

2000 butų. 

P

Galimybė apsigyventi Neries pakrantėje – 
ganėtinai reta, tad kiekvienas naujas projektas 
sulaukia nemažo susidomėjimo.
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Įkvėpė Vilniaus panorama 

albėdamas apie savo naujausią 

kūrinį Lietuvos sostinėje, „Stu-

dio Libeskind“ įkūrėjas neslepia 

emocijų. Akivaizdu, kad ypatin-

gą ryšį su Vilniumi jaučiantis ar-

chitektas nori palikti savo pėdsaką šimtus metų 

skaičiuojančioje miesto architektūros istorijoje. 

„k18B“ pastatas nebus dar vienas aukštas 

pastatas šalia savivaldybės ir kitų objektų. Mes 

norime sukurti kaimynystę, norime, kad naujas 

statinys harmoningai prigytų šioje labai svarbio-

je Vilniaus vietoje, kad taptų reikšminga miesto 

dalimi, kad būtų viešas, žaismingas ir keltų ge-

ras emocijas“, – tokią viziją mato architektas.  

„Projektuodamas šioje vietoje jaučiu išskirtinę 

atsakomybę – tai naujas vietoženklis, kurio pa-

skirtis – ne tik kokybiškai formuoti aplinkines er-

dves ir darniai įsilieti į urbanistinį audinį, bet ir 

tapti naujo, modernaus Vilniaus ženklu, geban-

čiu perteikti istorinę miesto dvasią ir vertybes 

ateičiai. Pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu man tapo 

senamiesčio panorama, bažnyčių ir bokštų verti-

kalių žaismas“, – pasakojo D. Libeskind.

Pabrėždamas pastato darnos su aplinka 

svarbą, D. Libeskind priduria, kad kiekvienas 

naujas objektas turi galimybę nubrėžti miesto 

raidos kryptį.

„Rimta architektūra gerbia aplinkos kaimy-

nystę ir kuria ryšius su kontekstu, įvertina isto-

riją, naudojasi novatoriškomis technologijomis 

ir tvariomis medžiagomis, ji augina architektū-

ros lygį. Ir žinoma – ji turi galimybę daryti įtaką 

permainoms visame mieste. Vilnius yra vienas 

gražiausių miestų Europoje. Ir jis nėra praeities 

miestas – tai, be abejonės, dabarties ir ateities 

miestas“, – pagyrų sostinei negaili svarbiausiuo-

se pasaulio miestuose kuriantis architektas.

Po įspūdingomis formomis –  
apskaičiuotas racionalumas

Tarp D. Libeskind darbų yra visame pasaulyje ži-

nomi objektai, tapę miestų vizitinėmis kortelėmis: 

Žydų muziejus Berlyne, Metropoliteno universi-

teto Doktorantūros centras Londone, M. Wohlio 

centras Bar-Ilano universitete Tel Avive ir kiti. 2003 

metais D. Libeskind tapo vyriausiuoju Pasaulio 

prekybos centro Niujorke atstatymo architektu.

Įspūdingų formų D. Libeskind pastatai trau-

kia akį ir atrodo lyg iškilę keliais dešimtmečiais 

per anksti. Vis dėlto, įžengus į architekto sukur-

tus objektus, stebina jų patogumas ir racionalus 

suplanavimas. Architekto teigimu, būtent toks 

bus ir daugiafunkcis kompleksas „k18B“. 

„Visada dirbu glaudžiai bendradarbiaudamas 

su projekto plėtotojais, ir man labai svarbu, kad 

pastatas būtų funkcionalus. Taip pat – kad jis būtų 

iš gerų medžiagų, kad jame būtų panaudotos ge-

riausios technologijos ir kad jį vadintų gražiu ne 

vieną dieną – kad puikių statinių sąraše jis išliktų 

Daniel Libeskind: 
Vilnius yra ateities miestas

Jau po kelerių metų sostinė pasipuoš vieno garsiausių pasaulio architektų 

Daniel Libeskind projektuojamu daugiafunkciu kompleksu „k18B“. Interviu 

žurnalui „Statyba ir architektūra“ žymus architektas atskleidė siekiantis, 

kad dešiniajame Neries krante iškilsiantis pastatas darniai įsilietų į unikalią 

urbanistinę aplinką ir taptų naujo, modernaus Vilniaus ženklu. 

K

Po kelių mėnesių detalizuodama projektą 

„Studio Libeskind“ pateikia naujas „k18B“ 

vizualizacijas.

Užs. 
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ilgą laiką. Ir žinoma – kad tai būtų tvari architektū-

ra. Tikiu, kad „k18B“ bus kaip tik toks projektas – 

fantastiškas pastatas Vilniuje. Ir jis skirtas būtent 

šiam miestui, nes joks kitas neturi tokios vietos ir 

tokio konteksto“, – kalbėjo D. Libeskind.

Studijos „Archinova“ direktorius, architektas 

Antanas Gvildys, pakviestas bendradarbiauti su 

„Studio Libeskind“ tolesniuose projektavimo eta-

puose, neslepia, kad Lietuva turi galimybę pro-

jektą timptelėti į savo pusę ir tai, be abejo, darys.

„Realizacija visada skiriasi nuo konkursinio 

projekto. Lieka tai, ką išrinko vertinimo komisija – 

architektūrinė idėja, bet laukia projekto detaliza-

cija. Konkursinis darbas koreguojamas tikslinant 

funkcinius užsakovo poreikius, galbūt – net este-

tinius niuansus. Žinoma – tiek, kiek leidžia archi-

tektas“, – komentavo A. Gvildys.

Nėra žvaigždžių architektūros –  
yra tik gera arba bloga architektūra

Vienas žymiausių pasaulio architektų nemano, 

kad architektūra turi būti vertinama pagal archi-

tekto pavardę.

„Yra tik dvi architektūros rūšys – gera ir blo-

ga. Ir mes kalbame ne apie žvaigždes, o apie 

kokybišką architektūrą, kokybišką aplinką, apie 

projektus, kurie turi prisidėti prie aplinkos geri-

nimo. Daugiafunkciame pastate ant Neries upės 

kranto mes kuriame žmonėms atvirą, patrauklią 

erdvę, tai, kas tiks prie Vilniaus kaip šiuolaikinio 

miesto įvaizdžio. Ir tikrai nesvarbu, kas kuria tą 

architektūrą“, – patikino D. Libeskind. 

Pasak jo, visi svarbiose miesto vietose išky-

lantys pastatai turi būti aptariami ir vertinami vie-

šojoje erdvėje.

„Manau, labai sveikintina, kad žmonės turi ir 

reiškia savo nuomonę. Tai demokratijos apraiš-

ka. Sovietų laikais niekas nekalbėjo apie archi-

tektūrą net tada, kai ji kėlė nuobodulį. Žinote, kai 

Niujorke pagal Franko Lloydo Wrighto projektą 

buvo pastatytas Guggenheimo muziejus, disku-

sijose jis buvo vertinamas labai kontroversiškai, 

o dabar tai vienas mėgstamiausių muziejų šia-

me mieste. Tokios diskusijos yra vienas archi-

tektūros evoliucijos elementų, skatinančių nau-

joves“, – samprotavo architektas. 

Vilnius – ateities miestas

Situacija, kad naujasis Vilniaus verslo centras ne-

turi vieningo architektūros stiliaus, D. Libeskind 

suprantama – tai, kaip ir daugelyje kitų pasau-

lio miestų, lėmė natūralus, nuoseklus šios mies-

to dalies augimas: „Tai rodo, kad miestui reikia 

naujų erdvių, naujų pastatų, naujų darbo vietų. 

Tikiu, kad šis pastatas bus įnašas, padėsiantis 

suvienyti šią teritoriją. Tai bus puiki vieta dirbti ir 

traukos objektas tiems, kurie eina pasivaikščioti 

palei upę, ieško patrauklių viešųjų erdvių papra-

mogauti, pailsėti, susitikti su draugais.“ 

„Man tikrai nuostabu dirbti Vilniuje. Tai ne tik 

turintis dvasią, bet ir nuolat plėtojamas, konku-

rencingas, ambicingas ateities miestas, tik ne-

reikia jo laikyti dulkėtoje istorijos lentynoje“, – 

ne kartą yra pabrėžęs D. Libeskind. 

Pirmasis apie įsikūrimą „k18B“  
paskelbė „Radisson RED“

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius buvo 

teisus pasakęs, kad garsaus architekto kūrinys 

dešiniajame Neries krante gali tapti traukos taš-

ku, kurio ieškos ne tik miestiečiai, bet ir užsienio 

turistai bei verslas. Jau paskelbta, kad komplek-

se suplanuoto viešbučio valdytojais panoro tap-

ti viešbučio tinklo „Radisson RED“ plėtotojai – 

kompanija „Carlson Rezidor Hotel Group“.

Nauja „Radisson“ spalva paženklintame vieš-

bučių tinkle ypatingas dėmesys skiriamas di-

zainui. Unikali galimybė įsikurti „k18B“ tinklo 

plėtotojams buvo vienas motyvų pirmą žingsnį 

Baltijos šalyse žengti būtent Vilniuje. 

Pastatą dalysis viešbutis ir biurai

Po kelerių metų investicijų bendrovė tikisi pasiū-

lyti rinkai beveik 20 tūkst. kv. m ploto pastatą, pa-

dalytą į viešbučio ir biurų patalpas. D. Libeskindo 

suprojektuotą statinį sudaro dviejų stiklinių tūrių 

kompozicija: horizontalioji plokštuma (6 aukštų 

žemutinė dalis) ir išraiškinga aukštybinė dalis. 

Pastatas iškils ašyje, einančioje per Baltąjį tiltą 

Europos aikštės link. Viešoji erdvė – pasažas ir 

pagrindiniai patekimai į pastatą – bus suformuo-

ta ašiai kertant pastato tūrius.

Numatomas statinio aukštis – artimas greta 

esančiam viešbučiui „Radisson Blue Hotel“. Vir-

šutiniame pastato aukšte bus įspūdinga Vilniaus 

panoramas atverianti terasa.

Pirmame statinio aukšte planuojamos ir ko-

mercinės erdvės: restoranas, kavinė, parduotu-

vės. Pastato 1–6 aukštuose suprojektuotas vieš-

butis (iki 200 dviviečių apartamentų).

Preliminarus projektuojamo viešbučio aukš-

tų plotas – 9 tūkst. kv. m + 500 kv. m ploto, skir-

to restoranui ir kavinei (jie bus atviri visuomenei).

Šalia – energiškai itin taupūs – A energinio 

naudingumo klasės – ir aukščiausius standartus 

rinkoje atitinkantys A klasės biurai.

Bendras projektuojamų biurų plotas – apie 

10 tūkst. kv. m. Čia planuojama 1000 naujų dar-

bo vietų. Visuose aukštuose numatoma galimy-

bė erdvę dalyti į kelias kokybiškai atskirtas dalis. 

Moderniam pastatui bus siekiama gauti aukštą 

tarptautinės poveikio aplinkai sertifikavimo siste-

mos BREEAM įvertinimą. Automobilių stovėjimo 

aikštelė (apie 350 vietų) numatoma trijuose po-

žeminiuose aukštuose. 

Man tikrai nuostabu dirbti Vilniuje.  
Tai ne tik turintis dvasią, bet ir nuolat 
plėtojamas, konkurencingas, ambi-
cingas ateities miestas, tik nereikia  
jo laikyti dulkėtoje istorijos lentynoje.
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Verslo centras HIGHWAY sostinės 

Savanorių prospekte verčia 

stebėtis daugelį. Visų pirma jis nė 

iš tolo neprimena, kad tai anksčiau 

buvęs senas pastatas. Nuostabą 

daugeliui kelia ir tai, kad mažai 

kas pastebėjo vykusius pastato 

atnaujinimo darbus – atrodo, 

pasikeitimai įvyko akimirksniu.

Projekto įgyvendintojas bendrovė „Inreal val-

dymas“ šiuo pastatu tarsi nustatė rinkoje naują 

standartą – visiškai energiškai neefektyvus buvu-

sio Vilniaus baldų kombinato pastatas po atnau-

jinimo pasiekė A+ energinio naudingumo klasę. 

Gera atitvarų šilumos varža, sandarumas, tinka-

mai pagaminti ir sumontuoti langai bei alternaty-

vūs energijos šaltiniai – ši visuma sudarė sąlygas 

Netaupaus gamyklos pastato 
                  virsmas į A+ klasę

nesunkiai pasiekti aukštus energinio naudingu-

mo rodiklius.

Senos pastato sienos buvo uždengtos ter-

moizoliacinėmis fasado plokštėmis su poliuretano 

užpildu. Poliuretano sluoksnis plokštėse siekė 20 

centimetrų, o tai leido pasiekti gerą šilumos varžą. 

Rinkdamiesi langus statytojai daug dėmesio sky-

rė gamintojų patirčiai ir supratimui sumontuoti ga-

minius taip, kaip reikalinga energiškai efektyviuo-

se pastatuose. Kapitalinio remonto metu iš esmės 

atnaujintas verslo centro fasadas. Tamsaus grafito 

spalvos pluoštinio cemento plokštės suteikė pas-

tatams modernią raišką, ir HIGHWAY tapo urba-

nistiniu Savanorių prospekto akcentu. 

Biurų pastatą sudaro du korpusai – devynių ir 

trijų aukštų. Pirmuose aukštuose įrengtas grindi-

nis šildymas, kituose – radiatoriai. Pakloti visuo-

se aukštuose šildomas grindis – tai būtų leidę dar 

labiau sumažinti energijos sąnaudas – sutrukdė 

senųjų konstrukcijų netolygumas. Tačiau iš geo-

terminių šilumos siurblių tiekiama šiluma žiemą ir 

vėsa vasarą biurų nuomininkams kainuos tik sim-

boliškai palyginti su kitais biurų pastatais.

Verslo centro HIGHWAY plėtotojai teigia ne-

apsirikę pasirinkdami geoterminio šildymo spren-

dimą. Daugiau kaip 5,4 tūkst. kv. metrų ploto 

pastato rūsyje stovi sumontuoti trys geotermi-

niai šilumos siurbliai. Jų atsiradimą lėmė tai, kad 

buvo labai komplikuota jungtis prie centralizuoto 

šildymo sistemų – į tai būtų tekę investuoti dide-

lius pinigus. Bemaž tiek pat investavę į alternatyvų 

energijos šaltinį, pastato savininkai džiaugiasi pi-

giu autonominiu šildymu ir vėsinimu.

Rekonstruotame verslo centre iš esmės at-

naujintas eksterjeras, įdiegtos modernios inžine-

rinės sistemos, pakeistas pastatų vidaus supla-

navimas, suteikiant patalpoms daugiau šviesos 

ir pritaikant erdves įvairių nuomininkų porei-

kiams. Dabar galimos ir didelės atviros erdvės, 

ir atskiri biurai – nuo 74 iki 931 kv. metrų ploto 

viename aukšte. Ant pastato stogo įrengta dar-

buotojų poilsio zona, veikia 2 nauji liftai. 

Pirmame HIGHWAY biurų pastato aukšte su-

planuotos erdvios, šviesios patalpos, tinkančios 

ir klientų aptarnavimo, ir prekybos centrams. 

Antžeminėje aikštelėje telpa 140 automobilių. 

Automobilių srauto kontrolę užtikrina moderni 

elektroninė sistema.  

Sienų ir lubų šilumos varža:  

trijų aukštų korpuse R = 6,49 m2K/W,  

devynių aukštų korpuse R = 4,65 m2K/W.

Lubų varža: trijų aukštų korpuse R = 9,09 m2K/W, 

devynių aukštų korpuse R = 9,09 m2K/W.

Vidutinės energijos sąnaudos statiniui šildyti: 

trijų aukštų korpuse – 4,86 kWh (vienam m2  

per metus), devynių aukštų korpuse –  

5,26 kWh (vienam m2 per metus).

Vidutinės energijos sąnaudos vėsinimui:  

trijų aukštų korpuse – 4,48 kWh (vienam m2  

per metus), devynių aukštų korpuse –  

10,70 kWh (vienam m2 per metus).

Verslo centras HIGHWAY

Projekto plėtotojas – „Inreal valdymas“.

Projektuotojas – „Senojo miesto architektai“.

Architektas – Tomas Rasiulis.

Rangovai – Panevėžio statybos trestas, „Dizaja“, 

„Mikrovisata“, „Eko gips“, „Aulaukis“. 

Užs. 
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ai šildymo sistemos valdymas 

nėra automatizuotas, atitinka-

mos temperatūros šilumnešis 

(dažniausiai vanduo) patenka 

per kolektorių į grindinio šildy-

mo sistemą nepriklausomai nuo to, kokia tem-

peratūra yra patalpoje. Teoriškai įmanoma ranka 

reguliuoti kolektoriaus vožtuvus, atidaryti, ne iki 

galo ar visiškai uždaryti atskiras atšakas. Tačiau 

praktiškai dažniausiai taip niekas nedaro.

Kai grindinio šildymo sistema reguliuojama 

automatiškai (būna įrengtas termostatas, valdy-

mo blokas, termopavara), termostatas fiksuo-

ja temperatūrą patalpoje ir įvertina, ar pasiekti 

nustatyti temperatūros parametrai. Kai reikiama 

temperatūra pasiekiama, sureaguoja valdymo 

blokas, uždarydamas kolektoriuje sumontuotą 

termopavarą. Šitaip į grindinio šildymo sistemą 

nebetiekiamas šilumnešis. 

Kai temperatūra patalpoje sumažėja ir nebe-

siekia nustatytų parametrų, termostatas siunčia 

signalą valdymo blokui, šis atidaro termopava-

rą, ir grindinio šildymo sistema vėl ima cirkuliuoti 

šilumnešis. 

Kompanijos „Wavin“ siūlomi šildymo siste-

mos automatizavimo sprendimai suteikia būsto 

savininkams galimybę patogiai reguliuoti tempe-

ratūrą ir užtikrinti norimą komfortą. 

Ar įsirengiate būstą naujai, ar būstas jau 

įrengtas, „Wavin“ visais atvejais pateiks spren-

dimą, kaip automatizuoti šildymo sistemą. Vienu 

atveju galima sumontuoti standartinį termostatą 

su jutikliu grindyse. Taip daroma, kol grindinio 

šildymo sistema dar įrengiama ir nebūna išlietas 

betono sluoksnis – prie termostato jungiamas 

kabelis su jutikliu, kuris vėliau lieka grindų kons-

trukcijoje ir matuoja jos temperatūrą. 

Kai grindys jau būna išbetonuotos ir nėra 

galimybės pakloti kabelį su jutikliu, galima nau-

doti belaidį termostatą su infraraudonųjų spin-

dulių akute. Termostato siunčiami spinduliai ma-

tuoja grindų paviršiaus temperatūrą ir reguliuoja 

šildymo sistemą.

Valdymo blokas (sistema „Wavin AHC9000“) 

turi LCD ekraną, kurį pasitelkus nebereikia vaikš-

čioti prie kiekvieno termostato atskirose patalpo-

se ir nustatyti norimus parametrus – tai galima 

padaryti vienu metu vienoje vietoje. Valdymo 

blokas turi 16 kanalų. Jeigu turimos labai didelės 

patalpos, dideli šildomų grindų plotai, yra daug 

vamzdžių kontūrų ir tiek kanalų neužtenka, gali-

ma sujungti tris valdymo blokus į vieną sistemą. 

Svarbi „Wavin AHC9000“ serijos valdymo 

bloko ypatybė yra tai, kad į vieną ir tą patį val-

dymo bloką galima jungti laidinius ir belaidžius 

termostatus. Taip pat „Wavin“ valdymo bloką ga-

lima susieti su kitais šildymo sistemos kompo-

nentais, pavyzdžiui, dujiniu šildymo katilu. Tokiu 

būdu valdant relę galima išjungti katilą tuomet, 

kai visose pastato patalpose yra pakankama 

temperatūra ir grindinio šildymo automatika už-

daro visas pavaras. 

„Wavin“ grindinio šildymo automatika gali 

valdyti ne tik šildymo įrenginį, bet ir cirkuliacinį 

siurblį. Kai patalpų temperatūra yra pakankama 

pagal nustatytus parametrus ir šildyti jau nebe-

reikia, automatiškai yra uždarytos pavaros, nėra 

reikalo veikti ir cirkuliaciniam siurbliui – grindinio 

šildymo automatika tuomet jį išjungia.

„Wavin“ valdymo bloko ekrano funkcijas gali-

ma nustatyti lietuvių kalba. Iš gamintojo svetainės 

www.wavin.lt bet kada įmanoma atsisiųsti naujau-

sią valdymo programos versiją. Norint tai padary-

ti, užtenka į atminties kortelę persikelti programos 

failus ir, ją įdėjus į valdymo bloką, patvirtinti at-

naujintos programinės įrangos įdiegimą.

Jeigu kyla klausimas, ar verta investuoti į au-

tomatinį šildymo sistemos valdymą, specialistų 

atsakymas vienareikšmis – taip. Skeptikai daž-

nai pateikia argumentą, kad automatika kainuo-

ja. Tačiau verta įsidėmėti, kad automatinis siste-

mos reguliavimas leidžia ir nemažai sutaupyti, 

o būste pasiekiamas maksimalus komfortas. 

Investicijos į šildymo sistemos 
valdymą netrunka atsipirkti

Energiškai efektyviuose pastatuose racionalu įrengti grindinį šildymą – žemos 

temperatūros sistema leidžia užtikrinti komfortą mažesnėmis sąnaudomis. 

Tačiau tam, kad sistema veiktų nepriekaištingai, derėtų pasirūpinti tinkamu jos 

valdymu, automatizavimu. Tuomet grindinis šildymas nebus tik šiltų  

grindų sistema.

K

Užs. 
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Mokyklos priestatas –  
istorinių pastatų apsuptyje

arptautinės Amerikos mokyklos 

priestatas iškilo išraiškingo rel-

jefo sklype, UNESCO saugo-

moje Vilniaus istorinio centro 

teritorijoje, greta Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčios ir seserų vizitiečių bei Viešpa-

ties Dangun Žengimo bažnyčios ir misionierių 

vienuolyno. Statybos darbai istoriniame Vilniaus 

priemiestyje griežtai reglamentuojami, tad prieš 

pradedant juos buvo privalu atlikti kompleksinius 

istorinius tyrimus. Be to, net menkiausius darbus 

nuolat stebėjo archeologai.

Tarptautinės Amerikos mokyklos priestato 

projektą parengę architektai Jamesas Normanas 

Fergusonas ir Daina Ferguson paaiškino, kad visą 

sklypą galima sudalyti į tris skirtingo lygio teritori-

jas. Apatinė terasa su mokyklos pastatu – ant šlai-

to ties Subačiaus gatve, už jos, ties pietine sklypo 

riba – viršutinė terasa su buvusio vaikų darželio 

Ugdymo įstaigų 
aplinkos kokybei – 
nauja kartelė

Tarptautinės Amerikos mokyklos priestatas – unikalus objektas Lietuvoje 

veikiančių ugdymo įstaigų istorijoje. Architektų ir mokyklos vadovų ambicija 

istorinėje miesto dalyje įkurdinti sudėtingos struktūros kone 1654 kvadratinių 

metrų ploto priestatą, kuriame tilptų sporto salė, valgykla, kabinetai, poilsio 

kambariai, tapo nemenku iššūkiu statybininkams. Ir ne tik dėl to, kad teko 

atlikti sudėtingą užduotį – pastatą įgilinti Subačiaus gatvės kalvos šlaite. 

Priestato statyboms buvo skirtas gana trumpas laikas – vieni mokslo metai.

Kristina BUIDOVAITĖ

T

objektas
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žaidimų aikštelėmis, kur dabar pastatytas moky-

klos priestatas, trečioji, aukščiausioji, dalis – bu-

vusi vienuolyno Rojaus sodo (daržo) teritorija su 

išlikusiais plytų mūro tvoros fragmentais.

Užsakovai šioje griežtų paveldosaugos rei-

kalavimų suvaržytoje teritorijoje pageidavo įsi-

rengti FIBA reikalavimus atitinkančią sporto salę.

Architektų prioritetas –  
kokybiškai sutvarkyta aplinka

Mokyklos priestato vieta pasirinkta neatsitikti-

nai: toje vietoje reljefas buvo pakeistas dar 1972 

metais, kai terasoje, nuo Subačiaus gatvės pa-

kilusioje apie 6,5 metro, buvo pastatytas tipinis 

vaikų darželio-lopšelio pastatas su fontanu ir 

vaikų žaidimų aikštelėmis. Tuomet statybų metu 

buvo lyginamas gruntas, išlieta asfalto danga, 

įrengti asfaltuoti takeliai, betoniniai laiptai, nu-

tiesta šilumos trasos atšaka, įsikertanti į šlaito 

viršuje nutiestą miesto šilumos trasos koridorių.

Be to, priestatas, iškilęs už esamo mokyklos 

pastato, dėl šlaito reljefo ir želdynų nuo sena-

miesčio pusės beveik nematomas. Sporto salės 

grindis įgilinus iki rūsio lygio, jos aukštis neviršija 

esamo pastato aukščio, o žvelgiant iš viršaus ža-

liasis sporto salės stogas susilieja su Subačiaus 

kalvos želdynais.

Mokyklos priestato projektas pradėtas reng-

ti 2010 metais. Pirmą kartą susitikę su tuomečiu 

Ugdymo įstaigos bendruomenei įrengtas 

modernus sporto aikštynas. 

Mokyklos priestatas įgilintas 

Subačiaus gatvės kalvos šlaite. 

objektas

Kol kas sostinėje pastatų su žaliuojan-
čiu stogu nėra daug, juolab senamies-
tyje. Šis sprendimas jautrioje teritorijo-
je ypač pasiteisino: gana didelio tūrio 
pastatas buvo maksimaliai integruotas 
į žaliąją kalvą, tapo jos dalimi,  
tad žiūrint iš šono statinys  
neatrodo masyvus. / Daina FERGUSON /
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mokyklos direktoriumi ir projekto iniciatoriumi 

Robertu Hinmanu įvertinti aplinkos, architektai 

sužavėti nebuvo: ugdymo įstaigos sklypas buvo 

mažesnis nei dabar, aptvertas tvora, o už šios – 

apleista, šiukšlynu ir asocialių žmonių prieglobs-

čiu virtusi teritorija. Tik išvalius šiukšles ir iškirtus 

savaiminius krūmynus atsivėrė gamtinis relje-

fas, pagerėjo senamiesčio apžvalga, sąlygos 

augti atskiriems medžiams ir jų grupėms. Archi-

tektų sprendimu, sklype pasodinta gyvatvorių, 

objektas

Tarptautinė Amerikos mokykla įsikūrusi 

Vilniaus istorinio centro teritorijoje.

šermukšnių, vertingų esamą želdyną papildan-

čių medžių.

Viršutinėje terasoje, buvusio Rojaus sodo vie-

toje, vaikams įrengta poilsio zona su simboliniu 

vaismedžių sodu. Leisdamiesi žemyn moksleiviai 

gali ne tik apžiūrėti žaliąjį sporto salės stogą, bet ir 

grožėtis vaizdinga senamiesčio panorama. Žemu-

tinėje sklypo terasoje įrengta dirbtinės žolės spor-

to aikštelė. Sporto aikštelė ir automobilių stovėji-

mo aikštelė, greta kurios įrengti stovai dviračiams. 

Mokyklos priestato vieta pasirinkta 
neatsitiktinai: toje vietoje reljefas buvo 
pakeistas dar 1972 metais, kai terasoje, 
nuo Subačiaus gatvės pakilusioje apie 
6,5 metro, buvo pastatytas tipinis vaikų 
darželio-lopšelio pastatas su fontanu ir 
vaikų žaidimų aikštelėmis.

Mokyklos bendruomenei įrengti  

pasivaikščiojimo takai. 
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Vienas svarbiausių užsakovų reikalavimų buvo 

kuo sveikesnė ir saugesnė aplinka vaikams, tad 

sklype panaudotos neslidžios praplauto pavir-

šiaus betono trinkelės šiurkščiu paviršiumi. Šlai-

tai pirmiausia padengti kokosų plaušo tekstile, 

tik tuomet apsėti veja. Organinė tekstilė skirta 

sutvirtinti kalvos šlaitus: mat kol sudūla tekstilė, 

sutvirtėja vejos šaknynas, kuris ir sulaiko grun-

tą. Mokyklos teritoriją apšviečia šviesos diodų 

šviestuvai.

Statybininkams –  
neįprastas darbų eiliškumas

Kol kas sostinėje pastatų su žaliuojančiu stogu 

nėra daug, juolab senamiestyje. Šis sprendimas, 

architektės teigimu, jautrioje teritorijoje ypač pa-

siteisino: gana didelio tūrio pastatas (daugiau 

kaip 12 tūkst. kubinių metrų) buvo maksimaliai 

integruotas į žaliąją kalvą, tapo jos dalimi, tad 

žiūrint iš šono statinys neatrodo masyvus.

Priestato pamatai – „Berlyno“ tipo atrami-

nės sienos ir gręžtiniai poliai. Monolitines atra-

mines sienas, kurių aukštis siekė nuo 4 iki 12,5 

metro, laiko nuolatiniai dviejų lygių inkarai. Pas-

tatas pradėtas statyti iš viršaus žemyn, o ne kaip 

įprasta iš apačios į viršų. Ši technologija užtikri-

no, kad atraminės konstrukcijos atlaikys joms 

tenkančias apkrovas.

Visus mokyklos priestato statybos darbus 

atlikusios bendrovės „Merko statyba“ projek-

to vadovas Žilvinas Pakutinskas pasakojo, kad 

šiame objekte iššūkių nestigo: pirmiausia teko 

paskubomis įrengti naują šilumos trasą – esama 

trasa trukdė statyboms, be to, artėjant šaltajam 

sezonui moksleiviai negalėjo likti be šilumos ir 

karšto vandens. Statybos darbai vyko veikian-

čios mokyklos teritorijoje. Kadangi ugdymo pro-

cesas nebuvo stabdomas, statybininkai stengė-

si netriukšmauti pamokų metu ir darbus vykdyti 

laikydamiesi visų saugumo reikalavimų.

Gruntinio žaliojo stogo konstrukcija įrengta 

naudojant kompleksinę vokiečių gamintojo sis-

temą. Pasirinktas ekstensyvus, priežiūrai nerei-

klus 12 rūšių šilokais dengtas stogas. Šilokai už-

kloja žemę tankiu kilimu, patys kaupia drėgmę, 

išsiskiria lapų ir žiedų įvairove. Žaliąjį stogą laiko 

metalinė santvarų sistema.

Priestato fasadas – vėdinamasis, apdailai 

panaudotos keraminės plokštės. Pastato langų 

ir durų konstrukcijos – aliuminio, daliai vitrininių 

langų panaudotos ugniai atsparios konstrukcijos.

Be sporto salės, rūsio lygyje suprojektuo-

tos persirengimo patalpos ir sanitariniai mazgai, 

repeticijų erdvė, techninės patalpos. Pirmame 

aukšte – mokyklos kavinė, sanitariniai mazgai, 

sporto salėje įrengtas perimetrą juosiantis bėgi-

mo takelis.

Specialiai suprojektuoti ir įrengti  

du pagrindiniai salės krepšiai. 

Salė – ir sporto varžyboms,  
ir kultūros renginiams

Naujoji salė – universali: joje vyks krepšinio, tin-

klinio varžybos ir mokyklos kultūros renginiai. 

Sporto salės grindims pasirinkta tokios paskir-

ties pastatams ypač tinkama 9 milimetrų storio 

PVC danga. Salės sienų apdailai panaudotos 

ekologiškos, smūgiams atsparios gipso plaušų 

plokštės. Dar svarbiau, kad jos, padengtos na-

tūraliu keratino baltymu, išgautu iš avių vilnos, 

absorbuoja ir neutralizuoja lakiuosius organinius 

junginius (LOJ).

Specialiai suprojektuoti ir įrengti du pagrin-

diniai krepšiai salės galuose gali būti automatiš-

kai pakeliami, be jų, įrengti dar 4 mažesni šo-

niniai krepšiai. Prie stogo santvaros pritaisyta 

užuolaida, galinti padalyti sporto salę į dvi da-

lis. Teleskopinės konstrukcijos žiūrovų tribūnose 

vienu metu gali tilpti iki 252 žmonių.

Sporto salės aukštis – daugiau kaip 8 metrai 

iki santvarų apačios, plotas – maždaug 800 kv. 

metrų. Patalpos aukštį horizontaliai sudalija bė-

gimo takelis, įrengtas pastato pirmo aukšto lygy-

je, horizontali turkio spalvos trauka virš jo ir salės 

viršuje esanti langų juosta. Pastatytos takelį lai-

kančios metalinės atramos-piliastrai ir 2,65 metro 

aukščio sienos, padengtos minkšta 19 milimetrų 

storio elastine danga, atsparia smūgiams.
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objektas

Interjeras veikia kaip fonas, 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
sportuojantiems moksleiviams. 

Natūrali šviesa į patalpas patenka pro šiau-

rinėje pusėje salės viršuje esančius langus, to-

dėl sienoms pasirinkta šviesi šilto pilko atspalvio 

spalva, o apatinei salės daliai – gelsva veltinio 

apdaila. Taip pat – šviesiai pilka grindų PVC dan-

ga. Interjeras veikia kaip fonas, pagrindinis dė-

mesys skiriamas sportuojantiems moksleiviams. 

Kai kurie sienų dekoro elementai kol kas neįgy-

vendinti, juos ketinama realizuoti ateityje.

Patalpos išdažytos ekologiškais alergijos 

nesukeliančiais dažais. Visuose sanitariniuose 

mazguose atsisakyta įprastų plytelių, grindys 

ir sienos padengtos PVC danga. Aštrūs sienų 

kampai užapvalinti. Ypač šviesi valgykla, įrengta 

pirmame pastato aukšte. Saulės šviesa į ją pa-

tenka pro šonines vitrinines sienas. Nedidelė re-

peticijų salė šalia sporto salės – su transformuo-

jamomis atitvaromis.

Senajame mokyklos pastate taip pat rekons-

truoti lauko – lietaus nuotekų ir vandentiekio – in-

žineriniai tinklai. 
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Statybų bendrovė „ConsAliter“ į Tarptautinės Ame-

rikos mokyklos priestato statybos procesą įsijun-

gė nuo pat pradžių – vos atsiradus pamatams.

Pirmoji įmonės specialistams patikėta už-

duotis – laikomųjų ir vidinių sienų mūro darbai. 

„ConsAliter“ darbuotojams teko įveikti nemažai 

iššūkių: mūro darbus sunkino nepalankus darbų 

atlikimo laikas – rudens pabaiga, be to, ne kar-

tą prireikė didinti arba mažinti darbuotojų skaičių 

objekte, perplanuoti darbus, laiku užtikrinti me-

džiagų pristatymą į statybų aikštelę.

Nebuvo paprasta ir organizuoti darbus, mat 

patekti į statybvietę buvo galima tik vienu siauru 

privažiavimo taku. Nekart reikėjo ieškoti sprendi-

mų, kaip laiku pristatyti reikiamas medžiagas, jas 

iškrauti, sandėliuoti.

Bendrovė „ConsAliter“: mūro ir apdailos darbai
Įvertinus tai, kad objekte dirbo keli rango-

vai, teko labai kruopščiai planuoti darbus, mat 

ir kitiems tekdavo susidurti su panašiomis už-

duotimis. Įmonės „ConsAliter“ speci alistai gyrė 

profesionalų projekto valdytojų – „Merko staty-

bos“ – darbą. Laikas objekte buvo planuojamas 

kelių valandų tikslumu – sunkesnis uždavinys 

būdavo tuos planus įgyvendinti, atsižvelgiant į 

oro sąlygas, projektinių sprendimų korekcijas. 

„Con sAliter“ susitvarkė be priekaištų – visi mūro 

darbai atlikti laiku ir kokybiškai.

Dar viena bendrovei šiame objekte patikėta 

užduotis – apdailos darbai. Tiesa, apdailą teko 

atlikti ir senajame mokyklos pastate, tad ir dar-

bų apimtis buvo nemenka, ir darbų terminai su-

spausti, nes užbaigti visus darbus buvo privalu iki 

rugpjūčio vidurio – mokslo sezono pradžios. Vi-

sus darbų atlikimo etapus griežtai kontroliavo pro-

jekto valdytojai ir techniniai prižiūrėtojai.

Šiuo metu statybų bendrovėje „ConsAliter“, 

kurios pagrindinė veikla – vidaus interjero restora-

nams ir kavinėms įrengimas, dirba daugiau kaip 

60 darbuotojų. 

Tarptautinė Amerikos mokykla

Tarptautinės Amerikos mokyklos priestato sklypo 

vieta Vilniaus istorinio centro teritorijoje yra pa-

kankamas įpareigojimas į darbus žiūrėti ypač at-

sakingai. Įmonė „Kamitra ir ko“ laikėsi šios pozici-

jos: patį sklypą ir greta esančią teritoriją sutvarkė 

pasitelkusi tik aukštos kokybės, sertifikuotus ga-

minius, modernią techniką ir svarbiausia – tik kva-

lifikuotus, patyrusius darbuotojus.

Bendrovės „Kamitra ir ko“ specialistai šiame 

objekte paklojo betonines trinkeles, plytelių dan-

gas, įrengė vejas, pasivaikščiojimo takus, vais-

medžių sodą, lietaus vandens nuvedimo, drena-

žo sistemas ir kt. Ugdymo įstaigos bendruomenei 

Bendrovė „Kamitra ir ko“: aplinkos tvarkymo darbai
taip pat buvo įrengti modernūs sporto aikštynai, 

saugios, šiuolaikinės vaikų žaidimų aikštelės, pa-

sivaikščiojimo takai, erdvios automobilių stovėji-

mo vietos.

Kadangi pastatas ir aplinkinės erdvės supro-

jektuoti nekeičiant bendro reljefo, įrengiant vejas 

stačiuose šlaituose šios papildomai sutvirtintos 

tinklais – šlaitų eroziją stabdančiais dembliais iš 

kokosų pluošto.

Įmonės „Kamitra ir ko“ projektų vadovas Dai-

nius Dagys pasidžiaugė puikiai organizuotu staty-

bos procesu: tinkamai pasirinkti statybos par tne-

riai, nuosekliai organizuoti darbai, operatyviai 

išspręstos visos iškilusios problemos lėmė, kad 

projektas buvo sėkmingai įgyvendintas per paly-

ginti trumpą laikotarpį.

Bendrovės „Kamitra ir ko“ techninis direkto-

rius Artūras Gribulis pabrėžė bendrovės „Merko 

statyba“ indėlį: visi darbai kokybiškai ir laiku atlik-

ti dėl sklandaus projekto vadovo Žilvino Pakutins-

ko ir jo komandos darbo. Pagrindinės bendrovės 

„Kamitra ir ko“ veiklos kryptys – aplinkos tvarkymo 

darbai, gatvių ir kelių tiesimo bei žemės darbai, 

transporto ir mechanizmų nuomos paslaugos. 

Tarptautinė Amerikos mokykla

Логотип. Основная версия

Bituminė hidroizoliacinė ritininė stogo danga. Plieninės konstrukcijos. Patalpų grindų įrengimo darbai.

Įrengė AISV sporto salės želdintą stogą. Atliko metalo konstrukcijų, stogo skardinio 

pakloto ir fasadų įrengimo darbus.

Tarptautinė Amerikos mokykla

Užs. 

Užs. 

Užs. 
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Eskizų knyga „Not yet decided. Lietuvos architektai. Neįgyvendinti 

projektai“ – išskirtinio renginio – Europos architektūros studentų 

asamblėjos (EASA) „Not yet decided“, vasarą vykusios Nidoje – 

inspiruotas leidinys. Knygoje pateikiami dvidešimt architektų biurų 

nerealizuotų architektūros projektų. Tarp jų – „Aketuri architektai“, 

Paleko ARCHstudijos, Ambraso architektų biuro, „Do architects“, 

„G. Natkevičiaus ir partnerių“, „Plazmos“, Vilniaus architektūros studijos, 

A2SM architektų projektai. 

Apie kūrybą ir (ne)realizaciją

„Not yet decided. Lietuvos 

architektai. Neįgyvendinti projektai“. 

Sudarytojos Saulė Gabrielė Petraitytė 

ir Gabrielė Jurevičiūtė. – 

Vilnius, LAPAS, 2016.
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eidinio idėja nėra visiškai nau-

ja: analogų sukurta užsienyje. 

Pavyzdžiui, užrašinės su garsių 

užsienio architektų brėžiniais ar 

eskizais. Vis dėlto apie eskizavi-

mo knygą, pristatančią ne kurio nors garsaus pas-

tato eskizus, o šalies architektų neįgyvendintus 

projektus, knygos sudarytojoms girdėti neteko. 

„Besiruošdami renginiui galvojome, kaip 

tarptautinei jaunųjų architektų bendruomenei 

galėtume pristatyti Lietuvos architektus ir ko-

kia galėtų būti išliekamoji renginio vertė mums 

patiems – taip kilo mintis išleisti eskizų knygą. 

Jos gaires padiktavo šių metų asamblėjos tema 

„Not yet decided“, manifestuojanti kūrybinį ne-

apsisprendimą. Tokia tema paskatino ieškoti ne 

tradicinių, o atraktyvių sprendimų. Bevaikštant 

po architektų biurus ir kalbantis apie artėjančią 

asamblėją kilo mintis parodyti kitą architektų 

darbo pusę – neįgyvendintus projektus. Juk tai 

projektai, kurie dažnai užima didžiąją darbo dalį, 

bet lieka neišdiskutuoti ir nepamatyti kitų archi-

tektų, juolab visuomenės“, – kalbėjo viena kny-

gos sudarytojų, architektė S. G. Petraitytė. 

Nerealizuoti projektai, anot architektės, daž-

nai būna netgi įdomesni už įgyvendintus. Be to, 

kartais jie pažįstamoje aplinkoje, pavyzdžiui, 

sklype, kuriame buvo suprojektuotas į knygą pa-

tekęs pastatas, tačiau iškilo visai kitas, yra tarsi 

L

neįgyvendinti scenarijai, su kuriais įdomu susi-

pažinti ir bandyti suprasti, kodėl vis dėlto buvo 

pasirinktas kitas scenarijus. Tai projektai, kuriais 

jų autoriai tebetiki, jų asmeniniai atradimai, ge-

riausiai atsakantys į esamos situacijos užduoda-

mus klausimus.

„Man, pradedančiajai architektei, neįgyven-

dinti projektai pasirodė kaip tam tikra profesinė 

paslaptis, su kuria universitete vengiama supa-

žindinti, o darbo aplinkoje neįgyvendinti projektai 

yra nulydimi liūdna gaida, tarsi juos reikėtų kuo 

greičiau pamiršti. Vis dėlto ir surengta diskusija 

knygos pristatymo proga, ir pokalbiai su archi-

tektais renkant medžiagą parodė, kad neįgyven-

dinti projektai yra svarbi jų kūrybos dalis. Be to-

kių projektų netobulėjama, o ir pačios idėjos juk 

niekur nedingsta: jos transformuojasi, mutuoja, 

adaptuojasi ir apsigyvena naujuose, dar geres-

niuose, užaugusiuose, subrendusiuose projek-

tuose. Toks natūralus architektūros procesas. 

O projektai gali būti neįgyvendinti dėl įvairiausių 

priežasčių: nuo techninių sprendinių sudėtingu-

mo, biudžeto galimybių iki užsakovo žmonos 

nuotaikos“, – reziumavo S. G. Petraitytė. 

Neįgyvendintų projektų eskizai leidinyje pa-

teikti paliekant tuščios erdvės kiekvieno asmeni-

niam eskizavimui. Ši funkcija, anot architektės, 

tiesiogiai susijusi su architekto specialybe ir jos 

niuansais: paprasti albumai dažniausiai perver-

čiami kartą ir padedami į lentyną, o eskizavimo 

knyga visuomet laikoma pasiekiamoje vietoje. 

Be to, knyga gali būti kaip galvosūkis: čia galima 

sugalvoti ir nupiešti tai, ko galbūt pritrūko projek-

tui, kad šis būtų buvęs įgyvendintas. 

Projektai gali būti  
neįgyvendinti dėl  
įvairiausių priežasčių: 
nuo techninių sprendinių 
sudėtingumo, biudžeto 
galimybių iki užsakovo 
žmonos nuotaikos.  
/ Saulė Gabrielė PETRAITYTĖ /
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Gamtosauginiai 
Aplinkos ministerijos prioritetai 

plinkos ministerijos veikla, 

sprendžiant iš viešų pareiški-

mų, dažniausiai apsiriboja žve-

jybos reikalavimais, grybavimo 

ir uogavimo taisyklėmis, įtai-

giais pasakojimais apie gamtą. Kitų problemų 

šiai institucijai, atrodo, nėra, nes neteko girdėti 

kompetentingų pranešimų apie šalies teritorijų 

planavimo, tvarkymo ir naudojimo bėdas, būklę 

bei perspektyvas.

Buvo tikimasi, kad teritorijų planavimo, urba-

nistikos, architektūros sritims daugiau dėmesio 

bus skirta atsiradus Urbanistikos forumų inicia-

tyvai (nuo 2007 metų). Tuo tikslu 2008-ųjų pra-

džioje šalies premjero potvarkiu buvo sudaryta 

darbo grupė, atlikusi gana reikšmingus darbus 

darniosios plėtros, teritorijų planavimo ir urba-

nistikos srityse. Deja, jie buvo užmiršti. Šių ei-

lučių autoriui irgi teko dalyvauti minėtos grupės 

veikloje ir parengti darbą „Teritorijų planavimo ir 

įgyvendinimo valdymas (institucinė sąranga)“, 

kurio taip pat niekam neprireikė.

Šio straipsnio tikslas – remiantis minėtu dar-

bu apžvelgti institucinės sąrangos (Aplinkos mi-

nisterijos ir kai kurių kitų institucijų), susijusios su 

teritorijų planavimu, urbanistika ir architektūra, 

dabartinę būklę, iškelti kai kuriuos jos sistemos 

trūkumus ir pateikti siūlymų, kaip tobulinti šią sritį.

Aplinkos ministerijos institucinėje sąrango-

je dominuoja aplinkosauginiai departamentai, 

gausiai aplipę to paties pobūdžio skyriais, agen-

tūromis, tarnybomis, inspekcijomis ir t. t. Tokie 

yra devyni iš dešimties departamentų (išlikę iš 

buvusios Aplinkos apsaugos ministerijos), ir tik 

vienas – sukompaktintas Teritorijų planavimo, 

urbanistikos ir architektūros departamentas (bu-

vusios Urbanistikos ministerijos likutis). 

Pagrindines, svarbiausias ministerijos funk-

cijas – krašto tvarkymo politikos formavimą, te-

ritorijų planavimą, regionų plėtrą, urbanizaci-

jos procesų reguliavimą, architektūros kokybės 

gerinimą ir pan. – vykdyti keturis skyrius turintis 

departamentas yra akivaizdžiai nepajėgus. Be to, 

ministerijoje ir šiame departamente nėra kompe-

tentingų strateginį mąstymą turinčių specialistų, 

kurie sugebėtų vykdyti prioritetinius valstybės te-

ritorijos tvarkymo politikos uždavinius.

Funkcijos paskirstytos 
penkioms ministerijoms

Aplinkos ministerija negali reikiamai atlikti jai 

skirtų funkcijų ir dėl kitų sisteminio pobūdžio 

trūkumų. Daugelis žinybų, glaudžiai susijusių 

Teritorijų planavimo problemos – 
chaotiškos institucinės sąrangos atspindys

Lentelė.  Instituciniai padaliniai, susiję su teritorijų planavimu, bet esantys kitų ministerijų sudėtyje.

Eil. 
Nr.

Institucinis padalinys, susijęs  
su teritorijų planavimo sritimi

Ministerija, kuriai priklauso 
institucinis padalinys

1. Valstybinis turizmo departamentas
Ūkio ministerija

2. Turizmo ir kurortų plėtros skyrius

3. Kaimo plėtros departamentas

Žemės ūkio ministerija4. Valstybinis žemėtvarkos institutas

5. Nacionalinė žemės tarnyba

6. Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius
Kultūros ministerija

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo departamentas

8. Regioninės plėtros departamentas Vidaus reikalų ministerija

9. Žemės kadastro registras (Registrų centras) Teisingumo ministerija

Dr. Liucijus DRINGELIS

KTU Architektūros ir statybos institutas

Lietuvos valstybės teritorijos, kaip svarbiausio šalies turto, planavimas, 

tvarkymas ir racionalus naudojimas, tolygi regionų plėtra, darnioji miesto 

ir kaimo gyvenamųjų vietovių plėtra, jų architektūros bei kraštovaizdžio 

formavimas yra prioritetinė valstybės politikos sritis, kurią realizuoti yra skirta 

LR aplinkos ministerijai. Vis dėlto realybėje akivaizdžiai matyti chaotiškas 

valstybės teritorijos naudojimas, nereguliuojama miestų teritorijų drieka, 

vertingų gamtinių teritorijų urbanizavimas, krašto tvarkymo ir regionų plėtros 

perspektyvų nebuvimas.

A

teritorijų planavimas
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Esami departamentai ir padaliniai

Esami pertvarkomi, reorganizuojami padaliniai 

Perkeliami iš kitų institucijų padaliniai

Naujai steigiamos institucijos

Valdymo ryšiai

Koordinaciniai ryšiai, dalykiniai kontaktai

Aplinkos apsaugos departamentų grupė

Teritorijų planavimo ir statybos departamentų grupė

MINISTERIJOS VALSTYBĖS SEKRETORIUS 

APLINKOS APSAUGAI 

MINISTERIJOS VALSTYBĖS SEKRETORIUS 

TERITORIJŲ PLANAVIMUI IR STATYBAI 

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS EKSPERTŲ 

INSTITUCIJA SU PADALINIAIS REGIONŲ CENTRUOSE

MINISTRAS

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

• Atmosferos ir klimato kaitos skyrius

• Vandenų skyrius

• Užterštų teritorijų ir atliekų skyrius

• Cheminių medžiagų skyrius

APLINKOS APSAUGOS STRATEGIJOS 

DEPARTAMENTAS

• Aplinkos strateginio planavimo skyrius

• Aplinkosaugos ekonomikos skyrius

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 

DEPARTAMENTAS

• Biologinės apsaugos strategijos skyrius

• Ekosistemų apsaugos skyrius

• Rūšių išsaugojimo skyrius

• Genetiškai modifikuotų organizmų 

skyrius (formuojamas iš Gamtos 

apsaugos departamento

KRAŠTOVAIZDŽIO DEPARTAMENTAS

• Kraštovaizdžio politikos skyrius

• Saugomų teritorijų ir  

Kultūros paveldo skyrius

• Gamtos išteklių skyrius  

(formuojamas pertvarkant Gamtos 

apsaugos bei Teritorijų planavimo, 

urbanistikos ir architektūros  

departamentus ir naujai  

steigiant kultūros paveldo bei ST 

padalinius)

TEISĖS IR PERSONALO DEPARTAMENTAS

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR  

URBANISTIKOS DEPARTAMENTAS

• Regionų ir rajonų planavimo skyrius

• Miestų, miestelių ir kaimų planavimo 

skyrius

• Žemėtvarkos skyrius

• Planavimo normų skyrius 

(formuojamas iš Teritorijų planavimo 

urbanistikos ir architektūros 

departamento naujai įsteigiant 

Žemėtvarkos padalinį) 

ARCHITEKTŪROS, STATYBOS IR  

BŪSTO DEPARTAMENTAS

• Architektūros politikos skyrius

• Statybos politikos skyrius

• Būsto skyrius

• Statybos normų skyrius 

(formuojamas iš Architektūros padalinio 

bei Statybos ir būsto departamento)

KOMUNALINIO ŪKIO IR 

INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTAS

• Komunalinio ūkio politikos skyrius

MIŠKŲ DEPARTAMENTAS

• Miškų ūkio politikos skyrius

• Miškotvarkos skyrius

• Privačių miškų skyrius

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

DARNIOS ERDVINĖS PLĖTROS 

KOORDINACINĖ TARYBA

TEISĖS AKTŲ IR NORMATYVŲ RENGIMO 

DEPARTAMENTAS 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR  

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS 

KRAŠTOTVARKOS, URBANISTIKOS, ARCHITEKTŪROS 

IR STATYBOS MOKSLO CENTRAS

(formuojamas prie Architektūros ir statybos instituto, 

kooperuojantis su VGTU, KTU, VU ir kt. universitetų atitinkamais 

padaliniais)

MINISTERIJAI PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS

Aplinkos apsaugos agentūra

Regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD): 

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, 

Šiaulių, Utenos, Vilniaus

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Generalinė miškų urėdija

Valstybinė miškotvarkos tarnyba

Valstybinis miškotvarkos institutas

Valstybinis žemėtvarkos institutas

(perkeltas iš Žemės ūkio ministerijos priklausomybės ir 

reorganizuojamas į Teritorijų planavimo institutą)

Valstybinis turizmo departamentas

 (perkeltas iš Ūkio ministerijos priklausomybės)

Nekilnojamojo kultūros paveldo departamentas 

(tarnyba)

Nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriniai padaliniai: 

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, 

Telšių, Tauragės, Utenos, Vilniaus

   (perkelti iš Kultūros ministerijos priklausomybės)

Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Valstybinė geoinformacinė tarnyba 

(geodezijos ir kartografijos, geologijos, 

hidrogeologijos ir dirvožemių tarnybos)

  (formuojama sujungiant išvardytas tarnybas)

Valstybinis žemės, pastatų, statinių, inžinerinių 

komunikacijų kadastro duomenų centras

 (formuojamas panaudojant duomenų bazę Aplinkos 

ministerijos, Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės 

tarnybos ir Teisingumo ministerijos Žemės kadastro 

registro duomenis)
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Pav.  Preliminarūs Aplinkos (Krašto tvarkymo) ministerijos institucinės sąrangos siūlymai (2008 m.).
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Tokiai ministerijai valdymo sistemoje sukur-

ti yra pateikiamas krašto tvarkymo institucinės 

sąrangos padalinių išdėstymas šalies regionų 

administraciniuose centruose, numatant tarpusa-

vio administracinių ir koordinacinių ryšių sistemą. 

Taip pat siūloma sustiprinti reikšmę ir atsakomy-

bę savivaldybių vyriausiųjų architektų bei urba-

nistų, kurie valstybinę šalies teritorijų planavimo, 

tvarkymo ir naudojimo politiką vykdo vietoje.

Reikia manyti, kad pateikti institucinės sąran-

gos tobulinimo siūlymai suteiks galimybę iš es-

mės spręsti teritorijų planavimo, urbanistikos ir 

architektūros padėties gerinimo klausimus šalyje.

Išvados

Siekiant įgyvendinti valstybinę šalies darnio-

sios plėtros politiką, tolygią miesto ir kaimo gy-

venamųjų vietovių plėtrą, tinkamą architektūrai 

ir kraštovaizdžiui formuoti, būtina turėti institu-

cinę sąrangą, kuri atitiktų šios politikos kelia-

mus uždavinius, nes dabar tokios visavertės  

institucijos nėra.

Visas žinybas, susijusias su teritorijų plana-

vimu, urbanistika ir architektūra, būtina sutelkti 

vienoje šios srities institucijoje – Aplinkos (Kraš-

to tvarkymo) ministerijoje.

Norint gerinti darbą teritorijų planavimo, ur-

banistikos ir architektūros srityse, šioje ministeri-

joje būtina stiprinti struktūrinius padalinius, išlai-

kant paritetą tarp gamtosaugos ir kraštotvarkos 

profilio valdymo padalinių.

Atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos ministerijos 

pavadinimas semantiškai neatitinka jai skirtų pa-

grindinių krašto tvarkymo funkcijų, siūloma ją 

pavadinti Krašto tvarkymo (Kraštotvarkos) mi-

nisterija. 

Parengta pagal pranešimą,  

skaitytą konferencijoje

su teritorijų planavimu, yra išmėtytos kitų insti-

tucijų sudėtyje ir negali būti tinkamai panaudo-

tos. Pavyzdžiui, Nacionalinė žemės tarnyba ir VĮ 

Valstybės žemės fondas pagal savo paskirtį yra 

bendros valstybinės reikšmės institucijos ir turė-

tų būti autonominės, priklausyti Vyriausybei arba 

Aplinkos ministerijai. Tačiau šios įstaigos priskir-

tos Žemės ūkio ministerijai ir atlieka įvairios pa-

skirties UAB pobūdžio projektavimo veiklą. Todėl 

kaimo gyvenamųjų vietovių planavimas tampa 

ne Aplinkos ministerijos, bet Žemės ūkio minis-

terijos žemėtvarkos veiklos sritimi, nors pagrindi-

nė jos veikla yra žemės ūkio gamyba.

Žinybų, susijusių su teritorijų planavimu ir ur-

banistika, bet esančių kitose ministerijose, sąra-

šas yra pateikiamas lentelėje (2008 metų būklė, 

kuri beveik nepasikeitusi ir dabar). Iš jos matyti, 

kad žinybos, kurios turėtų būti pavaldžios Aplin-

kos ministerijai, yra kitų penkių ministerijų sudė-

tyje. Pavyzdžiui, Ūkio ministerijai yra priskirta ku-

rortų ir turizmo plėtra; Žemės ūkio ministerijai, 

kaip minėta, yra skirta kaimo plėtra ir nacionali-

nė žemės tarnyba, turinti valstybinį, bet ne žiny-

binį statusą; Kultūros ministerijos kompetencijai 

yra priskirtos saugomos teritorijos ir nekilnoja-

masis kultūros paveldas; Vidaus reikalų ministe-

rija rūpinasi regionų (apskričių) miestų ir mieste-

lių plėtra; Teisingumo ministerijai skirta tvarkyti 

žemės kadastro registrą ir t. t.

Vertinant šių žinybų veiklą, kaip būdingą pa-

vyzd, tikslinga paminėti Vidaus reikalų ministeri-

ją, kuriai paskirta regionų plėtra, miesto ir kaimo 

gyvenamųjų vietovių tvarkymas bei finansavi-

mas. Tačiau ši ministerija, suprantama, neturi 

specialistų, architektų, planuotojų, kurie galėtų 

spręsti architektūrinius, estetinius ir kitus tvarky-

mo klausimus. Todėl daugelio rajonų miestų ir 

miestelių gatvės bei aikštės „puošiasi“ brangių 

spalvotų trinkelių kilimais, vazomis ir kitais kičo 

elementais. Svarbu, kad tik būtų panaudotos 

struktūrinių fondų lėšos.

Tai tik keli paminėti atvejai, tačiau jie parodo 

ir Aplinkos ministerijos, ir kitų institucijų valdymo 

struktūros sistemos trūkumus, kurie neatitinka 

institucijos paskirties ir turi būti taisomi. 

Siūlomi pokyčiai 

Siekiant tobulinti Aplinkos ministerijos valdymo 

struktūrą, buvo nustatytas darbo tikslas, numa-

tyti uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės, kurių 

pagrindu sukurtas institucinės sąrangos mode-

lis. Pagrindinis tikslas, formuojant ministerijos 

sąrangos modelį, yra Lietuvos darnios erdvinės 

plėtros sistemos kūrimas. Šiam tikslui pasiekti 

būtinas institucinės sistemos tobulinimas, tinka-

mas įstatymų ir normatyvinės bazės formavimas, 

mokslinių tyrimų urbanistikos ir teritorijų planavi-

mo srityse plėtojimas, dalykinis urbanistikos bei 

architektūros projektų ekspertavimas ir kt. 

Įvykdytų uždavinių rezultatas – Aplinkos 

(Krašto tvarkymo) institucijos sukūrimas. Ji ga-

lėtų kompetentingai, tolygiai spręsti ir aplinko-

saugos, ir kraštotvarkos (teritorijų planavimo, 

urbanistikos, regionų plėtros, miestų bei kaimų 

plėtros, architektūros ir kt.) problemas.

Remiantis atliktu esamos institucinės sąran-

gos tyrimo darbu pateiktas naujas Aplinkos mi-

nisterijos valdymo struktūros modelis, kuriame 

aplinkosaugos ir aplinkotvarkos (kraštotvarkos) 

padaliniai yra formuojami pariteto principu. Be 

to, siūloma visus institucinės sąrangos padali-

nius, susijusius su teritorijų planavimu, urbanisti-

ka, architektūra, iš kitų žinybų perkelti į Aplinkos 

ministerijos sudėtį. Siūlomo Aplinkos ministerijos 

arba Krašto tvarkymo (kraštotvarkos) ministerijos 

modelio autoriai – dr. L. Dringelis, prof. habil. dr. 

J. Bučas ir prof. habil. dr. P. Kavaliauskas.

Pateiktame ministerijos administracinės 

struktūros modelyje (pav.) numatyti struktūriniai 

padaliniai (departamentai, skyriai ir kt.), kuriuos 

sudaro esami ir paliekami padaliniai; esami per-

tvarkomi, reorganizuojami padaliniai; perkelia-

mi iš kitų institucijų padaliniai; naujai steigiami 

padaliniai, sujungiant kelis panašios paskirties 

padalinius. Paminėtini naujai siūlomi svarbūs 

padaliniai, kurių iki šiol nebuvo. Tai Teritorijų pla-

navimo ir architektūros ekspertų institucija, Kraš-

totvarkos, urbanistikos, architektūros ir statybos 

mokslo centras (VGTU, KTU, VU ir kt. universite-

tų bazėje) ir kt.

Žinybos, kurios turėtų būti pavaldžios
Aplinkos ministerijai, yra kitų penkių 
ministerijų sudėtyje. / Liucijus DRINGELIS /

teritorijų planavimas
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Kaip tai veikia?
 

Apsauga taikoma, jeigu:

• išnuomota įranga apgadinta transpor-

tuojant arba kraunant;

• išnuomota įranga apgadinta jai nukritus 

arba nuvirtus;

• įrangai padaryta žala dėl gaisro;

• padaryta žala ant išnuomotos įrangos 

nukritus daiktams.

Aplinkybių pavyzdžiai, kai rizikos apsauga 

netaikoma:

• vagystės, sukčiavimo ir kitokios nusi-

kalstamos veiklos atvejais;

• jeigu apgadinimas padarytas tyčia arba 

dėl ypač didelio nerūpestingumo;

• jeigu patirtos išnuomotos įrangos valy-

mo išlaidos.

„RamiRisk apsauga“ 
padės išvengti nemalonių netikėtumų

„RamiRisk“ apsauga veikia taip:

Operatorius manevro metu netyčia užkliudė 

sieną, ir dėl to nukentėjo vilkto priekabinio 

keltuvo krepšio posūkio mechanizmas. Jo re-

montas kainavo apie 850 eurų. Jeigu klientas 

pasirašydamas nuomos sutartį būtų sudaręs 

papildomą susitarimą dėl „RamiRisk“ apsau-

gos, jis būtų mokėjęs tik 85 eurus.

Atliekant žemės kasimo darbus iš mini 

ekskavatoriaus kaušo iškrito akmuo ir užkrito 

tiesiai ant priekinio stiklo. Stiklas sudužo. Kli-

entas už naują stiklą sumokėjo 480 eurų. Jeigu 

klientas pasirašydamas nuomos sutartį būtų 

sudaręs papildomą susitarimą dėl „RamiRisk“ 

apsaugos, jis būtų mokėjęs tik 48 eurus.

Statybos aikštelėje kilo gaisras, ir per jį vi-

siškai sudegė teleskopinis krautuvas. Rango-

vas buvo sudaręs sutartį dėl visų rizikos rūšių 

Nenumatų atvejų gali pasitaikyti nuolat,  

ir kartais jie kainuoja ypač brangiai.  

Įsigiję „RamiRisk“ rizikos apsaugą galite 

sumažinti savo išlaidas sugedus išsinuo-

motai įrangai. Apsauga nuo padarytos 

žalos atlyginimo – paprastas, nebrangus 

ir sumanus būdas apsisaugoti nuo nenu-

matytų atvejų. „Ramirent“ siūlo planą, ku-

ris suteiks jums papildomą apsaugą nuo 

dažniausiai kylančių problemų. Mūsų 

darbuotojai jums paaiškins apie rizikos 

apsaugos mokestį ir susijusius atsiskai-

tymus išsinuomojus konkretų produktą.
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5.  „RamiRisk“ apsauga negalioja ir netaikoma, 

jeigu:

a)  apgadinimas padarytas tyčia arba dėl 

ypač didelio nerūpestingumo, arba netin-

kamo naudojimo, arba nesilaikant įrengi-

mo ir naudojimo instrukcijų;

b)  nuomininkas turi skolą ar laiku nesumokė-

jo pagal pateiktas sąskaitas;

c)  įranga apgadinta arba prarasta dėl bau-

džiamojo nusižengimo arba nusikalsta-

mos veikos, apie kurią pranešta policijai;

d)  apgadinimas padarytas dėl trečiųjų asme-

nų kaltės;

e)  patirta netiesioginė žala ir išlaidos (pavyz-

džiui, pelno praradimas, finansinė žala, 

valymas, įrangos pakeitimas kita, ardymo 

darbai ir pan.);

f)  yra sugadinti naudojami daiktai ir prietaisai;

g)  apgadinimai padaryti smūgiuojant;

h)  apgadinimai padaryti subraižius išorinį 

paviršių (pavyzdžiui, atsirado dėmių) arba 

valant grafičių užrašus;

draudimo su kita draudimo įmone. Po gaisro 

draudimo įmonė nerado pagrindo padengti įran-

gos sugadinimo išlaidas, todėl visą mašinos ver-

tę, 12 tūkst. eurų, apmokėjo pats nuomininkas. 

Jeigu klientas būtų pasirašęs sutartį dėl „Rami-

Risk“ apsaugos, jo atsakomybė nebūtų viršijusi 

1200 eurų.

Atliekant stogo darbus ant aliumininių pas-

tolių užkrito medinė sija ir sulenkė horizontalų jų 

rėmą. Klientas padengė nuostolius sumokėda-

mas rėmo įsigijimo kainą – 170 eurų. Jeigu kli-

entas būtų sudaręs susitarimą dėl „RamiRisk“ 

apsaugos, jis būtų mokėjęs tik 17 eurų.

„RamiRisk“ apsaugos sąlygos

1.  Laikydamasi 4 punkte nurodytų sąlygų, ben-

drovė „Ramirent“ sutinka sumažinti materia-

linę nuomininko atsakomybę už jo turimos 

išnuomotos įrangos praradimą arba sunaiki-

nimą.

2.  Pagal „RamiRisk“ apsaugą nuomininkui pri-

skirta dalinio nuostolių atlyginimo suma yra 

iki 10 proc. padarytos tiesioginės žalos dy-

džio. Dalinio nuostolių atlyginimo sumą ap-

skaičiuoja „Ramirent“ specialistai.

3.  „RamiRisk“ apsauga taikoma tik tais atve-

jais, kai padaryta žala nėra atlyginama pagal 

nuomininko draudimo sutartį arba kai nuo-

mininkas neturi galiojančios draudimo su-

tarties. Nuomininkas privalo pranešti savo 

draudikui apie turto praradimo atvejį ir infor-

muoti bendrovę „Ramirent“ apie galiojančią 

draudimo sutartį. Visais atvejais nuomininko 

galiojanti draudimo sutartis yra pirma pagal 

svarbumą, o „RamiRisk“ apsauga – antra 

pagal svarbumą.

4.  „RamiRisk“ apsauga galioja esant šioms są-

lygoms:

a) praradimas buvo netikėtas ir nenumatytas;

b) taikomai įrangai ar įrenginiams, kurie yra 

Lietuvoje ir kuriuos pagal nuomos sutartį 

turi nuomininkas.

c) tiesiogiai sugadinus išnuomotą įrangą.

d) Sugadinęs įrangą nuomininkas turi apie 

tai pranešti kuo skubiau, bet ne vėliau 

kaip per 3 dienas nuo įvykio dienos arba 

dienos, kai buvo sužinota apie sugadini-

mą. Sugadinta įranga turi būti iškart grą-

žinta į bendrovės „Ramirent“ nuomos 

punktą. „Ramirent“ atstovas, nuominin-

kui pareiškus norą, sugadintą įrangą taip 

pat gali apžiūrėti sugadinimo vietoje ir nu-

statyti, ar žalos atveju yra taikoma „Rami-

Risk“ apsauga.

i)  patirtos valymo išlaidos, arba apgadinimų at-

sirado dėl valymo smėliasrove, dažymo, tin-

kavimo ir kitų panašių darbų, dėl kurių atsira-

do dėmių arba šalutinių medžiagų;

j)  apgadinimų atsirado dėl ypatingų oro sąly-

gų (pavyzdžiui, potvynio, audros, vandens 

lygio svyravimo, ledo ir pan.);

k)  apgadinimų atsirado dėl sprogimų, karo, 

gin kluoto konflikto, streiko, radioaktyviųjų 

medžiagų, kitų panašių aplinkybių ar įvykių;

l)  nuomininkas laiku nepranešė bendrovei „Ra-

mirent“ apie sugadinimą, nesilaikė įstatymų 

arba Bendrųjų įrangos nuomos sąlygų nuos-

tatų, arba „RamiRisk“ apsaugos sąlygų, pa-

teikė netikslius duomenis, arba neįmanoma 

patikrinti apgadinimo įvykio.

6.  Dalinio nuostolių atlyginimo suma pagal „Ra mi-

Risk“ apsaugą nustatoma grąžinus išnuomotą 

įrangą arba iškart po to, kai „Ramirent“ įvertina 

padarytą žalą. Bendrovė „Ramirent“ yra atsa-

kinga už sugadintos įrangos remontą ir atnau-

jinimą. 

„RamiRisk“ padeda sutaupyti įvykus 
nenumatytiems atvejams. Apsauga nuo 
padarytos žalos atlyginimo – paprastas, 
nebrangus ir sumanus būdas išvengti 
papildomų išlaidų.

Užs. 
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ekonstruktyvizmo stiliaus D. Li-

beskindo kūrinys stipriai pa-

veiks aukštybinio Vilniaus cen-

tro vaizdą, tačiau prie to, pasak 

architekto Algimanto Nasvyčio, 

priprasime. Vis dėlto teks priprasti ir prie kitų 

pokyčių, kurie konkurso projektų vizualizacijo-

se nebuvo vaizduojami. Vadovaujantis Vilniaus 

plėtotės planais, dešiniojo Neries kranto prieigo-

je greta Baltojo pėsčiųjų tilto bus nutiestas trans-

porto tiltas, kuris perrėš naujo centro parterį. 

Teks susitaikyti su čia išlikusios plačios Neries er-

dvės suskaidymu, jos didelės vertės praradimu. 

Miesto bendrasis planas ir įvairios dešiniojo 

kranto vizijos nėra visiškai suderinama su D. Li-

beskindo projektuojamo pastato statyba. Vizijai 

prieštarauja ir vėlesnė Miesto tarybos patvirtinta 

viso kvartalo detaliojo plano koncepcija, kur per 

projektuojamą sklypą numatytas platus menkai 

užstatomas bendrojo naudojimo ruožas. Miesto 

centro transporto trasos alternatyva irgi taiko į 

pastato vietą.

Todėl verta plačiau panagrinėti konkurso pa-

skatintą šios miesto dalies plėtotę ne vien archi-

tektūros (aukštingumo padidinimo), bet ir mies-

to planavimo požiūriu. Miesto drabužis turėtų 

būti siuvamas devynis kartus pamatavus, bet ne 

prie sagos.

Baltojo tilto istorija

Nusileidusi nuo Tauro kalno magistralinė Švitri-

gailos, V. Kudirkos ir J. Tumo-Vaižganto gatvių 

trasa baigiasi kairiajame Neries krante, ties pės-

čiųjų tiltu. Čia miesto transportas suka į šalis ir 

daro lanką į naują centrą priešais dešinįjį krantą 

ar toliau į šiaurę, kirsdamas Nerį Žaliuoju ir Gele-

žinio Vilko tiltais.

Laikantis miesto plėtojimo tradicijų, Baltojo 

pėsčiųjų tilto vietoje būtų atsiradęs paprastas 

tiltas, tinkamas visuotiniam eismui. Toks tiltas 

vaizduojamas per Antrąjį pasaulinį karą ir poka-

rį rengtuose Vilniaus kuriamuosiuose planuose. 

Pratęsti trasą iš Naujamiesčio į Šnipiškes buvo 

siekiama ir vėliau: tik pradėjus planuoti nau-

ją prekybos centrą dešiniajame Neries krante 

ir rengiant universalinės parduotuvės projektą 

(architektai Z. Liandzbergis, J. Kriukelis ir V. Vie-

lius). Kiek atokiau upės buvo numatomas ir 11 

aukštų viešbutis.

Tačiau Europos miestų pakraščiuose prasi-

dėjęs didelių gyvenamųjų vienetų kūrimas atsi-

liepė ir pertvarkant istorinius centrus. Tai parodė 

tais pat 1964 metais įvykęs Vilniaus miesto cen-

tro detaliojo suplanavimo ir užstatymo projektų 

konkursas (dalyvavo Vilniaus, Leningrado, Mins-

ko ir Rygos projektavimo institutų architektai). 

Visi dalyviai norėjo platindami gatves daugiau ar 

mažiau stambinti transporto ryšių tinklą ir vidury-

je kurti pėsčiųjų zonas (vieningai siūlė Gedimino 

Miesto planavimo klaidą 
primins bokštas

nuomonė

Dešiniajame Neries krante Vilniaus centre, pėsčiųjų Baltojo tilto ašyje, netruks 

iškilti dar vienas aukštybinis pastatas. Jį projektuoja konkursą laimėjęs 

įvairiose šalyse dirbantis JAV architektūros žvaigždė Danielis Libeskindas 

(„Studio Libeskind“). Pavasarį vykusį uždarą projekto konkursą skelbė 

investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ kartu su Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos architektų sąjunga. Vilniaus 

miesto tarybai lieka patvirtinti naują Vilniaus bendrąjį planą su didesnio 

aukštingumo reikšmėmis, nes kuriamas projektas pranoksta šiai vietai 

nustatytus apribojimus. 

Alvydas ŽICKIS
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prospektą paversti tik pėsčiųjų zona). Geriausiai 

įvertintas lietuvių projektas buvo paremtas nauja 

miesto transporto schema.

Šiandien miestų statytojams aišku, kad di-

dmiesčio centrą liečiančios ar kertančios grei-

tojo eismo gatvės daugiau padeda jį pravažiuo-

ti negu susisiekti pačiame centre. Šį vaidmenį 

atlieka centrinės gatvės, kurių tinklas atitinka 

traukos vietų sklaidą. Tai ryškiai parodo Pary-

žiaus planas, kuriame persikloja siaurų iki revo-

liucijos susiklosčiusių gatvių tinklas, Napoleono 

Paryžių menantys – platūs barono Haussmanno 

suplanuoti bulvarai bei šiuolaikiniai greitkeliai, 

aplenkiantys centrą palei buvusius įtvirtinimus – 

triskart platesniame nei magistralinių Vilniaus 

branduolio apvažiavimų žiede. Visame šiame 

plote bendra miesto plano sąskaida – daug 

smulkesnė (pagrindinės gatvės – ne daugiau 

kaip kas 300 metrų).

Vilnius neturėjo savo Haussmanno nei XIX, 

nei XX amžiuje. Gatvių tinkle atsirado plyšių. 

Skersai dienovidinio ryšio stojęs centro nauja-

daras dešiniajame Neries krante stabdo mies-

to judėjimą. Todėl daugiau tvenkiasi transportas 

Žaliojo tilto prieigose, vakarop ilgėja eilės išva-

žiuoti iš centro į greito eismo magistralę (Geleži-

nio Vilko ir A. Goštauto gatvės sankryžą). Teoriš-

kai (idealiomis sąlygomis) galima išreikšti tinklo 

tankumo poveikį srauto intensyvumui (linijinį tin-

klo matmenį padidinus du kartus, jo aprėpiamas 

plotas padidėja keturis kartus arba kvadratu, 

1 pav.). Galima teigti, kad transporto sangrūdas 

daugiausia sukelia netolygi gatvių tinklo plėtotė, 

staigūs lygmens šuoliai.

Miesto taryba 2004 metais priėmė naują Vil-

niaus bendrąjį planą ir jį pakeitė 2007 metais 

(pastarasis tebegalioja). Be kita ko, nutarta nau-

ją centrą Šnipiškėse glaudžiau susieti su seną-

ja miesto dalimi. Anksčiau buvo numatytas va-

dinamas Kreivasis tiltas (iš J. Tumo-Vaižganto g. 

nukreipiantis į Kernavės g.). Vėliau kitu būdu: iš 

kitos pusės eiti stačiai per upę ir prisijungti esa-

momis gatvėmis (iš Kernavės g. į Mečetės g., 

po to A. Goštauto arba Lukiškių gatvėmis sukti į 

J. Tumo-Vaižganto g.). Naujausiame bendrajame 

plane (kuris vėl keičiamas) nurodytos abi galimy-

bės. Rengiant žemesnio lygio planus pasirinktas 

taisyklingo plano, bet eismo požiūriu sudėtinges-

nis variantas (Vilniaus miesto taryba, 2009 m.). 

Baltasis pėsčiųjų tiltas lieka kaip buvęs. 

Abu bendrajame plane pateikti alternatyvūs 

tiltai – tiesiai į Mečetės gatvę ar Kreivasis – ker-

ta pievą plačioje pakrantės žemumoje. Ar mies-

to gyventojai lengvai susitaikys su šios irgi labai 

reikalingos erdvės miesto centre naikinimu? 

Gamtos dovanota vieta miesto centre

Plynas apie 7 hektarų plotas Neries pakrantėje, 

naujųjų Vilniaus bokštų papėdėje, išliko neužsta-

tytas dėl nepalankių gamtos sąlygų. Jį sudaro ne-

didelė periodiškai apsemiama salpa (iki 3 me trų 

virš upės lygio) ir pirmoji viršsalpinė terasa, kurios 

gruntas yra neatsparus sloginimui (apie 3–6 me-

trai virš upės lygio). Pakiliau praeina Upės gatvė, 

o dar aukščiau prasideda centro pastatai. 

Žemas žole apaugęs pakrantės ruožas, kurį 

Baltasis tiltas dalija į dvi dalis, atlieka kitą paskirtį. 

Į vakarus nuo tilto į salpą pereinančiame žemės 

paviršiuje esanti didelė (apie 5 hektarų ploto) 

pieva savaimingai tapo renginių ir atgaivos vieta 

centre. Lėkštai nuolaidi į pietvakarių saulę ir upę, 

apsaugota nuo atšiaurių vėjų ir apsupta miesto – 

natūraliai saugi. Pievos aikštė veikia kaip nauja 

centrinė viešoji erdvė, kurioje svarbiausia – ne 

prekyba, bet bendravimas ir poilsis, panašiai kaip 

Haid Parke Londone. Aikštės poveikį sustiprina 

Gedimino pilies kalno vaizdas rytuose (2 nuotr.).

Šiai gamtos aikštei veiksmą suteikė patys 

žmonės, o planuotojai ieškojo kitos prasmės. 

Į miesto planavimo istoriją įėjo pasiūlymai upės 

vagą praplatinti iki pat Upės gatvės, viduryje pa-

liekant vien salą, arba iškasti užutėkį (3 pav.). 

Tokiu būdu pievos plotą pakeitęs vandens vei-

drodis atspindėtų aukštesniųjų terasų apstaty-

mą, tačiau mažiau tiktų šventėms ir kasdienėms 

reikmėms. Vis dėlto kadaise buvusius potvynius 

žyminti monumentali žemės plokštuma savaime 

pabrėžia priešais išaugusius dangoraižius (kone 

Niujorko centrinio parko užuomina Rytų Euro-

pos metropolio statuso siekiančiam Vilniui). 

Pradėjus smarkiai plėtoti statybas miesto 

centre, laisvas pakrantės ruožas virto Marso lauku 

1 pav. Srauto intensyvumo pasiskirsty-

mas priklausomai nuo tinklo tankumo 

(autoriaus brėžinys).

Miesto bendrasis planas ir įvairios 
dešiniojo kranto vizijos nėra visiškai 
suderinama su D. Libeskindo 
projektuojamo pastato statyba.

nuomonė
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architektų pratyboms. Neatsižvelgiant į gamtos 

sąlygas buvo bandomi įvairūs upės atgaivinimo 

architektūros projektai. Statybų užmojų viršūne 

tapo Guggenheimo–Ermitažo muziejaus projek-

tas, kurį 2008 metais sukūrė garsi architektė, šį 

pavasarį anapilin išėjusi Zaha Hadid.

Pastatų architektai paprastai neprojektuo-

ja didelių žemės plotų, jie proporcingą statybos 

sklypą glaudžiai sieja su pastatu pratęsdami vi-

daus erdvę į išorę. Taip ir slėnio viduryje įkurdin-

tą Z. Hadid suprojektuotą muziejaus tūrį apsupa 

betono aikštės, prigimtinės žemumos pievos li-

kučius išilgai ir skersai suraižo kieti takai. Z. Ha-

did projekte visa pakrantės erdvė tarnauja mu-

ziejui, ji praranda savarankišką funkciją. Nebuvo 

sprendžiama, kaip tai suderinti su bendrajame 

miesto plane brėžtais transporto tiltais ar visuo-

tinio poilsio atvirame ore reikmėmis. Nerūpėjo ir 

Gedimino kalnas – kaip jis matysis iš muziejaus 

užnugario. O tai, kad salpoje ar pirmojoje teraso-

je statyti nuostolinga ir pavojinga – atrodė visai 

nereikšminga. 

Pradinis Guggenheimo–Ermitažo muziejaus 

sumanymas bankrutavo, tačiau bet kada gali 

atgimti kaip feniksas iš pelenų. Jo lizdas lieka 

galiojančiame Vilniaus centro planavimo doku-

mente, apibrėžtas kaip užstatoma teritorija. 

Šiandien pievos likimas iš esmės sprendžia-

mas kitoje vietoje. Užstačius Konstitucijos pros-

pekto prieigą Baltojo tilto ašyje, neliks kito ke-

lio transportui – tik per pievą. Kai buvo paskelbti 

tokios trasos pasiūlymai, žmonės suprato, kad 

išsaugoti pamėgtą gamtos vietą galima vienu 

būdu: Baltąjį pėsčiųjų tiltą perstatyti į pritaiky-

tą automobiliams. Dabar tai vėl svarbus klausi-

mas – vėliau pasirinkimo nebus.

Eismo sąlygos ir statant naują tiltą iš Kerna-

vės g. į Mečetės g., ir perstatant Baltąjį pėsčių-

jų tiltą būtų panašios. Meridianinė trasa, vedama 

iš šiaurės (Kernavės g. tąsa), atsiremia į kairiojo 

kranto užstatymą. Iš pietų (J. Tumo-Vaižganto g. 

tąsa) – įsikerta į Konstitucijos prospektą, toliau 

kelią pastoja Europos bokštas. Abiem atvejais 

daroma eismo rokiruotė: papildomai apkrauna-

mas arba Konstitucijos prospektas, arba A. Goš-

tauto ir Lukiškių gatvės kairiajame krante. 

Sąnaudos trasai įrengti gerokai skiriasi. Ben-

drajame plane numatytu atveju (Kernavės g. tą-

soje) tektų kasti tunelį per Neries šlaitą ir statyti 

dviejų lygių sankryžą su Konstitucijos pr., nes jun-

giamų gatvių (Konstitucijos pr. ir A. Goštauto g.) 

aukščių skirtumas – pusantro karto didesnis nei 

Baltojo tilto ašyje. Kitu atveju (Baltojo tilto ašyje) 

jungtis sudarytų paprastą sankryžą su Konstitu-

cijos prospektu, turėtų didžiausią 5 proc. nuoly-

dį (leistinas – 6 proc.) ir mažiausiai ardytų šlaitą. 

Pėsčiųjų tiltą būtų galima perkelti į kitą vietą. 

Būtų išsaugota visuotinė gamtos vieta. Ma-

dingi pasaulio architektūros prekių ženklai ne-

atstoja prigimtinių vertybių, kurios yra naudingos 

visiems. Anksčiau pievos likimas priklausė nuo 

Guggenheimo muziejaus, o šiandien pavojų kelia 

ne vietoje pradėtas naujas architektūros kūrinys.

Be šių didžiųjų grėsmių, pieva gali būti su-

naikinta ir švelniais būdais. Miesto planavimo 

karuselėje įteisintas kitas jos pertvarkymo suma-

nymas (2001 metais patvirtintas Neries upės de-

šiniojo kranto teritorijos prie Baltojo tilto detalu-

sis planas) labiau primena automobilių aikštelę 

nei žmonių laisvo veikimo vietą. Šiandien sunku 

pasakyti, kokie planai iš tikrųjų nustato teritori-

jos prie Baltojo tilto plėtotę (SĮ „Vilniaus planas“ 

teminiuose žemėlapiuose persidengia tarpusa-

vyje nesuderinti, bet, kaip nurodyta, atskirai ga-

liojantys planai).

Kaskart prieš rinkimus pažeriama naujų ini-

ciatyvų, tačiau profesionalus atvirų viešųjų er-

dvių tvarkymas daug atsilieka nuo kitų pažangių 

Europos miestų (kai pastatų architektūra mažai 

skiriasi). Gatvės ir parkai turėtų būti svarbiausias 

savivaldybių darbo baras miesto plėtotėje, pra-

dedant planavimu ir baigiant priežiūra.

Atvira viešoji erdvė tarnauja ne tik susisie-

kimui ir poilsiui. Kartu su architektūra ji padeda 

suvokti miesto struktūrą, koordinuoti judėjimo 

kryptį ir vietą.

Baltojo tilto vaizdo perspektyvos 
centre – atgyvenusi užduotis

Buvusi pagrindinė Šnipiškių promenada nuo 

Žaliojo tilto iki „Lietuvos“ viešbučio – šiandien 

apmirusi. Traukos centrui persistūmus į Euro-

pos aikštę, daugiausia vaikštoma per Baltąjį til-

tą skersai promenadą ir prospektą. O „Europos“ 

bokštas veikia kaip naujo centro kelrodis.

Pagal praėjusio amžiaus septintojo de-

šimtmečio kanonus centras Šnipiškėse netu-

rėjo peržengti magistralinės gatvės – dabarti-

nio Konstitucijos prospekto. Kitoje pusėje buvo 

planuojamas gyvenamasis rajonas, o centro 

erdvė – atverta į upę ir uždaryta nuo gatvės (į 

gatvę – tik praėjimai). Statmena promenadai Bal-

tojo tilto ašis turėjo atsiremti į išskirtinės archi-

tektūros, tačiau žemesnį nei „Lietuvos“ viešbutis 

tūrį. Tokiu būdu kompoziciją užbaigtų aukštybi-

nis viešbutis ir jo akompanimentas. 

Šiandien pradinį kompozicijos sumanymą 

išreiškia viešbutis Šnipiškių gatvės perspekty-

voje. Baltojo tilto ašį pratęsia tik vienas laiptų 

maršas, kitas stačiu kampu pasuka į promena-

dą. Pagrindine kryptimi iki Konstitucijos pros-

pekto – dar tuščias laukas, kuriame liko buvu-

sio Ukmergės gatvės skersgatvio grindinio. Per 

jį gaivališkai vyksta svarbiausias ryšys iš kairiojo 

kranto į Europos aikštę. Įrengta požeminė perė-

ja per Konstitucijos prospektą kol kas aukščiais 

nesusieta su pėsčiųjų tiltu žemumoje. Kartu su 

kelią pastosiančiu pastatu numatytas požemi-

nės perėjos pratęsimas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 

2004 metų įsakymu Baltojo tilto ašyje sufor-

muojamas sklypas, jam nustatomas praėjimo 

servitutas. Jis patenka į rinką: vieni įsigyja, kiti – 

perperka. Prasideda lankstus verslo ir miesto 

planavimo interesų derinimas, kuris galiausiai 

2 nuotr. Vaizdas į pievą priešais  

Gedimino pilies kalno bokštą.
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sukeičia pradinius pastatų kompozicijos vai-

dmenis. Statytojas užsako bendrajame plane 

nustatyto aukštingumo ekspertizę ir gauna re-

komendaciją jį padidinti. Architektūros konkur-

sui užtikrintai teikiami projektai, kurie didingumu 

lenktyniauja su „Lietuvos“ viešbučiu. Buvęs sta-

tistas ima groti pirmuoju smuiku. 

Kai architektūros dramoje pasikeičia akto-

riai, gali būti įdomiau. Tačiau režisierius nepaste-

bėjo, kad vaidinamas kitas veikalas. Šnipiškių 

centro masės pasikeitimas sudaro naują realy-

bę, ją slėpti nėra prasmės. Išlaikant tuos pačius 

kompozicijos principus, judėjimo kryptis turė-

tų būti aiškiai suvokiama iki Konstitucijos pros-

pekto. Net mažas tūris slėnio terasos atbrailoje 

stipriai veikia, artėjant tiesiai į jį per Baltąjį tiltą. 

Perėjus Upės gatvę, Neries slėnyje vyraujantis 

„Europos“ bokštas ilgam dings iš akiračio, maty-

sis tik naujadaras (senąją dominantę bus galima 

stebėti iš nuošalės), ir tai trukdys suvokti visumą.

Požeminės perėjos, ypač miesto centre, ne-

patogios vaikščioti ir braukiamos iš miesto plana-

vimo rekomendacijų (gali būti kaip pagalbinės). 

Pirmenybės pėstiesiems siekiama ne atskirose 

zonose, o kiek įmanoma visame mieste. Tačiau 

planuojant Konstitucijos prospektą vyravo senas 

požiūris, kad pėstieji trukdo važiuojantiesiems: 

turi leistis į požemį svarbiausiose perėjose (Bal-

tojo tilto ašyje, ties „Forum Palace“ ir „Panora-

ma“). Išėjus iš Europos aikštės į prospektą, atsi-

veria vaizdas į Neries slėnį ir senąją miesto dalį. 

Užstačius šį panoramos langą bus galima praeiti 

viename ar kitame lygyje, tačiau bus mažiau jau-

čiama centrinė miestui būdinga trauka. 

Klaidžios nuorodomis ir servitutais tvarko-

mos struktūros rodo planavimo atsilikimą nuo 

miesto plėtotės poreikių (paprastai kaimiškųjų 

priemiesčių). Žavimės Eliziejaus laukais – beveik 

dviejų kilometrų ilgio ir 70 metrų pločio puošnia 

gatve nuo Santarvės aikštės iki Triumfo arkos 

istorinėje Paryžiaus ašyje. Londono, kuris išlai-

kė daugiau buvusių atskirų gyvenviečių bruožų, 

neįsivaizduojame be Temzės, kurios (apie 250 

m pločio) negali užgožti funkcijų santalka pa-

krantėse. Turime įspūdingą erdvę Vilniaus cen-

tre (plačiausioje vietoje per Baltąjį tiltą, 240 m), 

kurią žvelgiant nuo Edukologijos universiteto už-

baigia Gedimino kalnas Neries posūkyje (tačiau 

vis dar maga joje statyti muziejų ar kitą statinį).

Sklypų miesto centre savininkai pageidauja 

neribotai plėstis, apstatyti esamus pastatus vis 

naujais tūriais, o miesto plėtros vairininkai ne-

bekoordinuoja erdvės. Rengiamasi į anksčiau 

puoselėtą Šnipiškių promenadą įterpti aukštesnį 

universalinės parduotuvės priestatą iš dalies už-

gožiant viešbučio vaizdą, kaip ir statyti priešais 

banko „Swedbank“ pastatą, kuris šiandien visu 

ūgiu pabrėžia Konstitucijos prospekto posūkį 

nuo Kalvarijų gatvės sankryžos. Europos aikš-

tė – kelių svarbių pastatų kietosios dangos pri-

eiga – matyt, vienintelis jungtinis viešosios lauko 

erdvės kūrinys mūsų laikais. Prie svarbių pastatų 

reikia vietos ir skverams. 

Ir žymūs architektai pareiškia, kad kiekvie-

noje vietoje gali rasti būdą išspręsti bet kurią 

užduotį. Tad statytojui iškilus sunkumų tereikia 

pasikviesti tinkamą specialistą. Tačiau, kitų nuo-

mone, kiekviena vieta turi savo paskirtį. Pieva 

prie Baltojo tilto turėtų išlikti neužstatyta ir nesu-

raižyta transporto apylankomis. Baltasis pėsčių-

jų tiltas gali būti perkeltas į kitą vietą, o jo vie-

toje gali būti statomas įprastinis. Į Konstitucijos 

prospektą vedantis susisiekimo koridorius tinka 

ir kaip prašmatni miesto apžvalgos vieta.

Išsprendus šiuos planavimo uždavinius, būtų 

galima kurti atitinkamą statinį Konstitucijos pros-

pekto ir J. Tumo-Vaižganto gatvės tęsinio sankir-

toje (net ir griaunant esamą mažaaukštį korpu-

są). Tokiu būdu į vientisą judėjimo erdvę Baltojo 

tilto ašyje įsilietų visos trys skersinės perspekty-

vos: upė su Gedimino pilies bokštu, Šnipiškių 

gatvė su viešbučiu ir Konstitucijos prospektas 

aukštybinių pastatų sankaupoje.

Pačių žmonių (ne)valdomos realybės pa-

veikslas – kitoks. Įkabintas į prieš penkiasdešimt 

metų numatytą statybai vietą stoja naujo pavi-

dalo bokštas, palikdamas už nugaros pirma jo 

rėžusį į dangų. Per tą laiką ne tik audringai pa-

sikeitė architektūros formos, bet ir susiformavo 

nenumatyti transporto kamščiai, kitą vertę įgijo 

pakrantės pieva. Tačiau miesto planavimas su-

kasi vietoje, vykdydamas privačių plėtotojų už-

sakymus. Bendrieji ir detalieji planai prideda 

pastatų aukštų ir grindų ploto, o iš esmės turė-

tų būti kuriami kartu pertvarkant žemės nuosa-

vybės ribas. Kitaip Vilniaus prarasdamas erdvę 

gali tapti gražių daiktų sąvartynu.

Išvados

Geresnis Neries slėnio abiejų pusių transporto 

ryšys, gamtos atgaiva ir struktūros aiškumas te-

bėra svarbūs Vilniaus centro planavimo uždavi-

niai. Keičiant Vilniaus bendrąjį planą (turėtų būti 

baigtas 2017 metais) vertėtų perdėlioti ir centro 

dešiniajame Neries krante plėtojimo gaires. 

Statybos plotą Baltojo tilto ašyje tereikia pa-

traukti į šalį. Nes šio sprendimo įkaitas – atgai-

vos vieta prie Baltojo tilto – taps nesugrąžinamas 

(arba ir toliau bus perkrautas dviejų centro pusių 

transporto ryšys). 

Tinkamai planuojant miestą galima suderinti 

bendrus poreikius ir naudą kiekvienam. Taisyda-

mi miestų sąrangą žemės savininkai neturėtų nei 

pelnytis, nei patirti nuostolių. 

nuomonė

3 pav. Naujasis miesto centras, chrestomati-

nis Algimanto Nasvyčio piešinys, 1974 m.
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Olandų patirtis praverstų daugeliui 

inint ypatingą šimtametę sukak-

tį, lapkričio mėnesį Apeldorno 

mieste vyko tarptautinis simpo-

ziumas „Darni plėtra vykdant 

žemės konsolidaciją ir žemės 

pertvarkymą“, į kurį aptarti žemės tvarkymo ak-

tualijas susirinko daugiau kaip 200 žemės tvar-

kymo ekspertų, mokslininkų ir politikų iš 53 pa-

saulio šalių.

Olandai gali drąsiai girtis savo pasiekimais 

žemės konsolidacijos srityje, nes nuo 1916 

metų iki dabar visose Olandijos kaimiškosio-

se vietovėse buvo bent kartą rengtas žemės 

konsolidacijos projektas. Vykdomos žemės 

naudojimo pertvarkos leido išraiškingame ša-

lies kraštovaizdyje užtikrinti ekonomiškai stabilų 

ir nepaprastai produktyvų žemės ūkio sektorių, 

patenkinti gyvybingo kaimo poreikius. Šių tar-

pusavyje suderintų pertvarkų rezultatas – faktas, 

kad Olandija yra antra pagal dydį žemės ūkio 

produkcijos eksportuotoja pasaulyje. 

Tačiau ieškodama įrankių, kaip pertvarkyti 

urbanizuotas teritorijas, panaudoti adekvatų kai-

miškosiose vietovėse naudojamą konsolidacijos 

metodą, Olandija dar yra naujokė. Pastaruoju 

metu olandai vykdė aktyvią urbanizuotų teritorijų 

valstybės politiką, pirkdami žemę ir ją plėtoda-

mi. Vis dėlto po 2008 metų ekonominės krizės, 

norėdama sumažinti riziką, olandų valdžia nu-

sprendė pakeisti urbanizuotų teritorijų plėtros 

politiką – pereiti prie žemės pertvarkymo metodo 

inicijavimo. Šiuo metu įgyvendinami 4 pilotiniai 

projektai urbanizuotoms teritorijoms pertvarkyti 

ir kartu rengiama teisinė bazė, kuri jau po dvejų 

metų turėtų veikti. 

Simpoziumo rengėjai pasiūlė techninius vi-

zitus į projektų teritorijas. Norintieji pamatyti vyk-

domą pertvarkymo projektą urbanizuotoje terito-

rijoje buvo pakviesti į Apeldorno miesto centrą, 

kuriame vietos valdžia, įgyvendindama vieną iš 

pilotinių projektų, ketina pertvarkyti per pastarą-

ją ekonominę krizę paveiktą miesto centre esan-

tį komercijos ir prekybos centrų kvartalą. Mies-

to centro patrauklumui ir gyvybingumui skatinti 

numatytas žemės sklypų sukeitimas, jų dydžių 

reguliavimas, teritorijos išskyrimas kanalizuotam 

upeliui atkurti, taip pat numatoma griauti este-

tiškai nepatrauklius pastatus, nustatomi reikala-

vimai renovuoti fasadus pagal istorinio miesto 

centro formavimo reikalavimus ir kt. 

Simpoziumo dalyviai galėjo pamatyti ir že-

mės konsolidacijos projekto kaime pavyzdį, kur 

žemės ūkio veiklos efektyvinimo metodai derina-

mi su aplinkosauginių ir potvynių grėsmių maži-

nimo priemonėmis.

Žemės tvarkymo instrumentai 
darniajai miesto ir kaimo plėtrai

urbanistika

Olandų kadastro įmonė „Kadaster“ sukūrė interaktyvų žemės konsolidaci-

jos žaidimą „Move a Lot“ iOS ir „Android“ išmaniesiems įrenginiams. Žaidimo 

tikslas – žemės sklypų pertvarkymas darant kuo mažiau ėjimų ir per kuo trum-

pesnį laiką. Šiuo žaidimu su žemės konsolidacija ir jos teikiama nauda supa-

žindinami net jauniausi šalies gyventojai – olandai žino, koks svarbus yra vi-

suomenės švietimas. Žemės konsolidacija šioje valstybėje vykdoma  

jau 100 metų. 

Dr. Giedrius PAŠAKARNIS

ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto 

lektorius

Dr. Evaldas RAMANAUSKAS

KTU Architektūros ir statybos instituto 

Teritorijų planavimo centro vadovas

Specialiai žurnalui „Statyba ir architektūra“

Simpoziumo metu karikatūristų nupiešto  

piešinio ištrauka. G. Pašakarnio nuotr.

M
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Plotai sutelkiami infrastruktūrai

Žemės sklypų pertvarkymas perskirstant juos ar 

jų dalis tarp skirtingų žemės savininkų (įskaitant 

valstybę), siekiant sutelkti žemę į reikiamą vie-

tą tam, kad atsirastų nauja infrastruktūra ar kiti 

objektai, yra būtina darniosios miestų plėtros 

sąlyga. Taip yra todėl, kad Lietuvoje, kaip ir ki-

tose šalyse įsigalėjus privačiai žemės nuosavy-

bei, jau nebepakanka valstybinės žemės aprū-

pinti gyventojus reikiama inžinerine ir socialine 

infrastruktūra (keliais, gatvėmis, viešosiomis er-

dvėmis, vaikų mokymo įstaigomis, parkais ir kt.). 

Šiems tikslams Lietuvoje, kaip ir daugelyje 

kitų šalių, naudojama žemės paėmimo visuome-

nės poreikiams procedūra, kuri daugeliu atvejų 

yra neefektyvi ir ganėtinai sudėtinga. Tačiau ne-

mažai užsienio, tarp jų ir sparčiai besivystančių 

Azijos šalių, siekdamos efektyvumo ir demokra-

tinės teritorijų plėtros, pamažu atsisako žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, 

o vietoj jos naudoja žemės pertvarkymo metodą 

(ang. land readjustment). 

Didžiausią žemės sklypų pertvarkymo patir-

tį miestuose turi Vokietija, kuri transformavo kai-

miškąjį žemės konsolidacijos modelį, jį sėkmin-

gai pritaikė urbanizuotoje teritorijoje ir paskleidė 

tarp pasaulio planuotojų. Jos pavyzdžiu pasekė 

Japonija, Ispanija, Izraelis, Portugalija, Pietų Ko-

rėja, Taivanas, Turkija, Švedija, Prancūzija, Indo-

nezija, Suomija ir kitos šalys.

Šiose valstybėse privačios žemės sklypai 

pertvarkomi pagal urbanistinius reikalavimus 

skiriant proporcingą dalį žemės sklypo ploto vie-

šiesiems poreikiams. Žemės savininkai mielai 

dalyvauja tokiuose projektuose ir paaukoja dalį 

savo žemės, taip prisidėdami prie visiems ben-

drą naudą teikiančios infrastruktūros. 

Koks pagrindinis motyvas? Sukurta mies-

to infrastruktūra gerokai pakelia žemės savi-

ninkui likusios žemės vertę. Vokiečiai yra atlikę 

ne vieną skaičiavimą, lygindami šį sprendimą 

su žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūromis, ir nustatė, kad toks procesas yra 

kur kas greitesnis, be to, laimi visi jo dalyviai. 

Šio metodo naudojimas taip pat leidžia sa-

vivaldybėms gauti lėšų, reikalingų projektavimui 

ar net pačiai infrastruktūrai įrengti. Tai priklauso 

nuo viešiesiems poreikiams skiriamos žemės 

dalies dydžio. Pavyzdžiui, plėtojant naujas teri-

torijas, nuo kiekvieno sklypo bendriesiems rei-

kalams gali būti skiriama 30 proc. (Vokietija, 

Japonija), 40 proc. (Taivanas, Izraelis, Libanas, 

Turkija) ar net 50 proc. (Pietų Korėja) ploto. 

Simpoziume dalyvavę tarptautiniai žemės 

konsolidacijos ekspertai dalijosi savo patirtimi iš 

naujausių misijų Balkanų šalyse ir apžvelgė ben-

drus Europos šalių žemės konsolidacijos projek-

tų rengimo ypatumus. Ovacijų sulaukė Kinijoje 

vykdomų žemės konsolidacijos projektų mas-

tai – 6,6 mln. hektarų kasmet.

Svarbu pažymėti, kad techniniai šio planavi-

mo įgyvendinimo principai yra įvairūs ir priklau-

so nuo siekiamo tikslo, plėtros poreikio bei urba-

nistinio plėtojimo politikos. Pavyzdžiui, teritorijos 

dalis, skiriama viešiesiems poreikiams, priklau-

so nuo to, ar plėtojama esama, ar nauja mies-

to teritorija, ar norima skatinti teritorijos plėtrą, 

ar ją reguliuoti, koks siekiamas teritorijos užsta-

tymo intensyvumas ir pan. Panaudojant šį me-

todą, Lietuvoje irgi būtų galima siekti suvaldyti 

urbanistinę drieką didžiųjų miestų plėtros terito-

rijose, taip pat sudaryti patrauklesnes prielaidas 

skatinant regionų – mažų miestų, miestelių ir kai-

mo gyvenamųjų vietovių – plėtrą.

Lietuvoje – maži žingsniai 
didelių pokyčių link

Nors Lietuvai iki vakarietiško žemės sklypų kon-

solidacijos modelio dar reikia kaip reikiant pasi-

tempti, šiandien jau yra patirties vykdant žemės 

sklypų konsolidacijos projektus neurbanizuoto-

se teritorijose (2005–2015 metais parengti 53 že-

mės konsolidacijos projektai). 

Kalbant apie miestus, žemės pertvarkymo 

problemos vis dar kaupiasi, nors Vyriausybei jau 

prieš keletą metų buvo pateikti siūlymai dėl teisi-

nės žemės pertvarkymo bazės kūrimo.

Šiandien viskas dar yra tik užuomazgos sta-

dijoje (LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros 

įstatymo projektas), tačiau indikacijos, kad že-

mės sklypų konsolidacijos svarbą miestuose su-

pranta ir palaiko politikai, atsispindėjo ir šių metų 

Seimo rinkimuose – šie klausimai buvo įtraukti į 

kai kurių politinių partijų programas. 

„Septyniolika globalių darniosios plėtros tikslų“. 

Šaltinis: „The Global Goals“ (2015).

Kalbant apie miestus, žemės 
pertvarkymo problemos vis dar 
kaupiasi. Nors Vyriausybei jau 
prieš keletą metų buvo pateikti 
siūlymai dėl teisinės žemės 
pertvarkymo bazės kūrimo.Giedrius PAŠAKARNIS Evaldas RAMANAUSKAS
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pdovanojimas skirtas Ščecino  

muziejui – dialogo centrui „Przeło-

my“. Visai šalia jo – vos pernai 

pagrindinį europietiškos archi-

tektūros „oskarą“, Mieso van der 

Rohe prizą, laimėjusi Ščecino filharmonija.

Tai, kad abu projektai išdygo Antrojo pa-

saulinio karo metais suniokotame miesto kvar-

tale – ne atsitiktinumas. Panašu, kad Ščecino 

miestui rūpi architektūra, ir jis atrado formulę, 

kuri leidžia atsirasti išskirtiniams architektūros 

objektams. Ščecino filharmonija iškilo vietoj 

iki karo čia stovėjusios senosios koncertų sa-

lės „Konzerthaus“. O dabartinės „Solidarnosci“ 

Ščeciną garsins architektūra

aikštės dalis, kurioje buvo įgyvendintas Naci-

onalinio muziejaus projektas, prieš karą buvo 

tankiai užstatytas reprezentatyvus miesto  

kvartalas. 

Projekto koncepciją parengusios lenkų ar-

chitekto Roberto Konieczny studijos „KWK Pro-

mes“ siekiamybė sujungti dvi prieštaringas idė-

jas – užstatytą kvartalą ir miesto aikštę – tapo 

projekto idėjos atspirties tašku, padėjusiu sude-

rinti abiejų privalumus. Nacionalinio muziejaus 

idėja gimė kartu su erdvine visumos koncepcija. 

Sprendžiant pradines projekto idėjos užduotis, 

didžioji pastato dalis atsidūrė po žeme, o antže-

minė jos dalis atsirado suprojektavus nuožulnų 

Lapkričio 18 dieną, užbaigiant tris dienas Berlyne vykusį Pasaulio 

architektūros festivalį, iškilmingai tituluoti dar keli pasaulio architektūros 

projektai, pripažinti geriausiais iš geriausių. Svarbiausias festivalio 

apdovanojimas, jau devintą kartą suteikiamas geriausio metų pasaulio pastato 

titulas, šįkart nukeliavo į labai artimą kaimynystę. 

A

pasaulis

pakilimą, sukuriantį amfiteatrinės aikštės erdvę, 

gerai apsaugotą nuo aplinkinio eismo.

Vertinimo komisijos nariai teigia, kad tai – ne 

tik muziejus, bet ir topografijos projektas. Einant 

į požemį, tyrinėjama miesto atmintis ir archeolo-

gija. O viršuje regimas visuomeninis pastato vei-

das, įskaitant jo banguotą stogą, gali būti aiški-

namas ir naudojamas įvairiai. 

„Šis projektas praturtina miestą, miesto gy-

venimą. Jame susilieja trys istorijos etapai – iki 

Antrojo pasaulinio karo, karo meto griovimų ir 

pokario laikotarpiai – palikę akivaizdžią spragą 

miesto cente“, – sakoma apdovanojimų žiuri ko-

mentare. 

Parengė

Ingrida Vičiulytė

Ju
liu

sz
 S

o
ko

lo
w

sk
i n

uo
tr.

Ja
ro

sl
aw

 S
yr

ek
 n

uo
tr.



119

Apie Pasaulio architektūros festivalį

Nuo 2008 metų rengiamas Pasaulio architektū-

ros festivalis – pats tikriausias architekto leidimas 

į tarptautinę architektūros sceną, garantuojantis 

profesinę ir asmeninę transformaciją. Didžiulio 

žiniasklaidos dėmesio visada sulaukiantis festi-

valis dėl renginio koncepcijos, masto ir solidžios 

vertinimo komisijos laikomas vienu reikšmin-

giausių architektūros konkursų pasaulyje. 

Konkurso rengėjų tikslas – kuo plačiau ap-

žvelgti ir pristatyti pačius įvairiausius šiuolaikinės 

architektūros pasiekimus bei tendencijas, todėl 

čia rungiamasi daugiau nei trisdešimtyje skirtingų 

kategorijų – nuo įvairios funkcinės paskirties jau 

išpildytų architektūros projektų ir kraštovaizdžio 

sprendimų iki eksperimentinių ateities koncepcijų.

2015 metais Metų pasaulio pastato apdova-

nojimas už Singapūre įgyvendintą daugiabučių 

komplekso projektą „The Interlace“ atiteko vo-

kiečių architektui Ole Scheerenui ir Nyderlandų 

architektų biurui OMA. Ja
ku
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pasaulis

ažo namelio 
didelės svajonės 

Dilema plėsti gyvenamąjį plotą ar susispausti yra kamavusi turbūt ne vieno 

būsto šeimininką. Motyvai apsispręsti gali būti patys įvairiausi: nuo finansinių 

problemų sprendimo iki pasaulėžiūros ypatumų ir asmeninės erdvės poreikio. 

Viena pora išsitenka 30 kv. metrų ploto būste, kita – tik 200. Tačiau tų pirmųjų 

atsiranda vis daugiau. Tai žmonės, kuriems minimizuotas būsto plotas tampa 

sąmoningai pasirinktu gyvenimo būdu. 

Parengė 

Ingrida VIČIULYTĖ 
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„Voldenas, arba gyvenimas miške“ (1854 m.), 

kurioje autorius rašo apie minimalistinį gyveni-

mą gamtos apsuptyje.

Tačiau istorija telieka istorija, nes daug įdo-

mesni yra realūs, jau įgyvendinti projektai, pa-

tvirtinantys, kaip funkcionaliai galima išnaudoti 

mažas erdves, ir įrodantys, kad turint noro tokį 

namą gana paprasta susiręsti ir pačiam. Ir tokių 

savadarbių namų pasiūla tikrai nekukli: nuo pi-

giausių naujai panaudotų atliekų šedevrų, susi-

ręstų idėjos įkvėptų keistuolių arba aplinką tau-

sojantį gyvenimo būdą išpažįstančių jaunų porų, 

iki originalių, išgrynintų sprendimų visai šeimai, 

kai erdvės išnaudojamos 150 procentų. 

Tai tik patvirtina tokie pavyzdžiai kaip Fre-

do ir Shannon Schultzų šeima – juodu su du-

kra Australijoje gyvena vos 30 kvadratinių metrų 

bendro ploto 1,5 aukšto namelyje ant ratų. To-

kiam pasirinkimui palankus ir Australijos klima-

tas – lauke čia galima praleisti nemažai laiko, 

tačiau kartu svarbus ir vidaus suplanavimas. F. 

Schultzas, kuris pats projektuoja, stato mažus 

namus ir teikia konsultacijas jų statybos klausi-

mais („Fred‘s Tiny Houses“), savo būste nuo A 

iki Z suprojektavo ir pats įrengė visas vidaus er-

dves, sumontavo malkomis kūrenamą krosnelę, 

vandens šildytuvą, kruopščiai apskaičiavo, kaip 

išnaudoti kiekvieną namelio kampą ir antresolę, 

kur įrengė miegojimo vietas. Nenustebkite – to-

kiuose nameliuose projektuotojai sugeba įtalpin-

ti ir gulimą vonią. 

Šalto klimato šalyse irgi yra pasirinkusiųjų 

gyvenimą mažuose namuose. Aliaskoje Jaco-

bas ir Ana White’ai stato namus ir entuziastingai 

Vajus nuo Amerikos iki Australijos

Mažų namų judėjimas – tokiu pavadinimu žino-

mas architektūros ir socialinis judėjimas, propa-

guojantis gyvenimą mažuose namuose. Tikslaus 

apibrėžimo, kas yra mažas namas, kol kas nėra. 

Šiuo metu laikoma, kad mažesnė kaip 46 kva-

dratinių metrų ploto gyvenamoji konstrukcija gali 

būti vadinama mažu namu. Nors kai kur tokiais 

vadinami ir dukart didesni namai. Kol judėjimas 

neturi aiškių nuostatų, skaičiai gali svyruoti. Ju-

dėjimo moto – gyventi paprasčiau, išsitenkant 

tokioje erdvėje, kokia būtina.

Nors mažo namo idėja sklando visame pa-

saulyje, ypatingą pagreitį šis judėjimas įgavo 

JAV ir palyginti neseniai, kai praūžus bankų kri-

zių vėjams nemažai šeimų turėjo rinktis priorite-

tus – arba sunkią paskolų naštą, arba papras-

tesnį, bet finansiškai lengvesnį gyvenimo būdą. 

Tačiau pati idėja gerokai ankstesnė. Apie ją dar 

8 dešimtmetyje nemažai kalbėjo ir rašė vienas 

iš žaliosios architektūros judėjimo aktyvistų, lei-

dėjas, fotografas Lloydas Kahnas savo knygoje 

„Užuovėja“ („Shelter“, 1973 m.), taip pat archi-

tektas Lesteris Walkeris, šia tema išleidęs kny-

gą „Maži namai“ („Tiny Houses“, 1987 m.). Tie-

sa, bene seniausiu įkvėpimo šaltiniu laikoma XIX 

amžiaus amerikiečių rašytojo, filosofo, natūralis-

to, kritiko ir istoriko Henry Davido Thoreau knyga 

pasaulis

Bene seniausiu mažų namų statybos 
įkvėpimo šaltiniu laikoma XIX amžiaus 
amerikiečių rašytojo, filosofo,  
natūralisto, kritiko ir istoriko  
Henry Davido Thoreau knyga  
„Voldenas, arba gyvenimas miške“.

Australai Fredas ir  

Shannon Schultzai su dukra

gyvena vos 30 kvadratinių metrų 

bendro ploto 1,5 aukšto  

namelyje ant ratų.

Fredo Schultzo nuotr. 
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propaguoja mažų namų privalumus savo inter-

neto svetainėje http://www.ana-white.com/tiny. 

Jų statomuose namuose efektyviai išnaudoja-

mas kiekvienas grindų centimetras. Lova čia gali 

būti naudojama ir kaip daiktadėžė, ir kaip sofa, o 

gali būti ir visiškai paslepiama. 

Paruoštukai neturintiesiems idėjų 
ir auksinių rankų

Svarbiausia, kad tokie auksarankiai, išban-

dę savo įgūdžius nuosavo būsto statybose, tai 

geba paversti mėgstamu ir pelną duodančiu už-

siėmimu. Jie ir pataria norintiesiems statyti namą 

savo rankomis, ir padeda statant, o jei reikia – 

tiesiog suręs užsakovui jaukų lizdelį atostogoms 

ar kasdieniam gyvenimui. Ir nereikia keliauti iki 

Amerikos ar Australijos – Europoje mažų namų 

statytojų skaičius irgi nemažas. Daugėja ir no-

vatoriškų idėjų. Taip pat tiems, kurie neturi ne tik 

auksinių rankų, bet ir beribio biudžeto. 

Pasiūla Europoje gausi ir įvairi. Nuo mini-

malaus biudžeto modulinio namelio rinkinio, 

kurį užsakovas gali susirinkti pats – „Tiny Ho-

use UK“ (http://www.tinyhouseuk.co.uk) regis-

truotą prekės ženklą Didžiojoje Britanijoje turin-

tis projektuotojas Markas Burtonas siūlo įvairių 

sprendimų ir pageidaujantiesiems laikino būsto, 

ir tiems, kurie nori pasididinti savo gyvenamąjį 

plotą, įrengti papildomą erdvę svečiams. 

Galima rinktis ir jaukų visiškai įrengtą nedi-

delį gyvenamąjį būstą šeimai, norinčiai greičiau 

ir nebrangiai įsikurti turimame sklype – Škotijo-

je veikiančio dizainerio ir mažų namų entuziasto 

Jonathano Avery architektūros projektas „Tiny 

House Scotland“ (https://tinyhousescotland.

co.uk) pristato dar didesnes mažų namų pers-

pektyvas. Autoriaus suprojektuotame lizde („Ne-

stHouse“), kurio plotas gali siekti nuo 10 iki 30 

kvadratinių metrų, įsikūrusi šeima galės naudo-

tis visais namui įprastais patogumas, o patogiai 

suplanuota erdvė neleis gyventi susispaudus. 

Kiek gyvenamojo ploto 
išties reikia žmogui?

Augančią mažėjančių namų populiarumo ten-

denciją įrodo vienas po kito dygstantys vis ma-

žesni namai, kuriuose įgyvendinami vis įman-

tresni sprendimai. Vokietijoje veikiančios įmonės 

„Futteralhaus GmbH“ architektas Maximas 

Kurennoy suprojektavo „Futteralhaus Modell 

FH_25“ – 25 kvadratinių metrų kompaktišką ir 

ekologišką namą, kuriame 1–2 vaikus auginanti 

šeima gali gyventi visus metus. Iš natūralių me-

džiagų pagamintą namo modulį įmonė pristato 

per 2–4 savaites ir per dieną sumontuoja. 

Panašu, kad kvadratiniai metrai fantazijos ti-

krai neriboja. Vokietijoje dirbantis britų architek-

tas Richardas Hordenas drauge su Miuncheno 

pasaulis

Britų architektas Richardas Hordenas 

drauge su Miuncheno technologijų 

universitetu pristatė turbūt mažiausio 

namo „Micro Compact Home (MCH)“ 

projektą – 7,2 kvadratinio metro ploto kubą, 

suprojektuotą gyventi 1–2 asmenims.
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technologijų universitetu pristatė turbūt ma-

žiausio namo „Micro Compact Home (M- CH)“ 

(http://www.microcompacthome.com) projek-

tą – 7,2 kvadratinio metro ploto kubą, suprojek-

tuotą gyventi 1–2 asmenims, su funkcionaliomis 

virtuvės, sanitarinėmis, pietų, darbo ir miegojimo 

erdvėmis. 

Autorius siekė įrodyti, kad naudojant gali-

ma suprojektuoti mažą, bet vienodai patrauklią, 

gana aukštus reikalavimus atitinkančią erdvę. 

Architekto nuomone, tai gali būti praktiškas būs-

tas studentams, viešbučio alternatyva, savaitga-

lio poilsio ar korporatyvinių renginių vieta. 

Pritzkerio laureato polėkis

Jukušimos salos nacionaliniame parke pastatyta 

kalnų trobelė – 2014 metų Pritzkerio apdovano-

jimą pelniusio Shigeru Bano darbas – patvirtina, 

kad architektai noriai priima iššūkį kurti minima-

listinius projektus. Namelis iškilo ant nugriauto 

kalnų namelio pamatų. Tačiau šiame projekte ar-

chitektas žengė dar toliau, statyboms panaudo-

jęs itin tvarią medžiagą – popierių. Namo sienos 

pagamintos iš presuoto popieriaus vamzdžių, 

sumontuotų pramaišiui su skaidrios neįvardytos 

medžiagos vamzdžiais, pro kuriuos į vidų paten-

ka dienos šviesa. Atšiauraus kalnų klimato pa-

veiktus nusidėvėjusius popierinius vamzdžius 

galima lengvai pakeisti.

Tokijuje gimęs architektas, kurio biurai vei-

kia Tokijuje, Paryžiuje ir Niujorke, architektūros 

pasaulyje išsiskiria ne tik savo darbų, sprendimų 

specifika, bet ir humanitarinėmis misijomis. Kur-

damas elegantiškus ir novatoriškus sprendimus 

savo privatiems klientams, tokį pat išradingą di-

zainą jis taiko ir savo ilgametėje humanitarinėje 

veikloje – kurdamas gyvenamojo būsto sprendi-

mus nuo stichinių nelaimių nukentėjusiose vie-

tovėse.

Shigeru Bano architektūra šiomis dienomis 

dažnai vadinama tvaria ir ekologiška, vis dėl-

to tai jis daro jau beveik 30 metų. Ir kai pradė-

jo dirbti vadovaudamasis šiais principais, aplin-

kos faktorius dar nebuvo svarbus komunikacijos 

raktažodis. Šis architektas visada domėjosi ne-

brangiomis, vietinėmis, daugkartinio naudojimo 

medžiagomis. Nenuostabu, kad jam patraukli ir 

mažų namų idėja. Kaip ir daugeliui kitų architek-

tų, patyrusių, kad minimalistiniai, tvarūs spren-

dimai ekonomikoms ir statyboms reguliariai 

patiriant sąstingį yra aktualūs. Patraukli ji ir var-

totojams, įvertinusiems naujas namų dizaino ir 

gyvenimo stiliaus idėjas. 

Pritzkerio 

apdovanojimo 

laureato Shigeru Bano 

darbas – Jukušimos 

salos nacionaliniame 

parke pastatytas 

namelis. 
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inia, viena LAAIF veiklų – teikti 

paramą viešajam ir privačiajam 

sektoriams, kad šie, įgyvendin-

dami investicinius projektus, 

mažintų daromą neigiamą po-

veikį aplinkai, sykiu – taupytų energiją. 

LAAIF skaičiavimais, įvertinus per visą vei-

klos laikotarpį finansuotus projektus, sumažė-

jusią atmosferos, vandens taršą ir sutvarkytas 

atliekas būtų galima skaičiuoti šimtais tonų per 

metus. LAAIF rūpinasi ir tuo, kad Lietuvoje būtų 

įgyvendinami Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvencijos Kioto protokolo reikalavimai. 

Į Klimato kaitos specialiosios programos, skir-

tos klimato kaitos padariniams mažinti, sąskaitą 

patenka lėšos, gautos už perleistus nustatytosios 

normos vienetus (NNV) ir aukcione parduotus 

apyvartinius taršos leidimus (ATL), taip pat surink-

tos ekonominės baudos, savanoriški įnašai ir ki-

tos lėšos. Programos lėšomis finansuojami pro-

jektai, kurie yra susiję su klimato kaitos padarinių 

švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos po-

kyčių. Prioritetas teikiamas tokiems projektams, 

kurie padeda sumažinti aplinkos taršą išmetamo-

siomis dujomis ir mažina neatsinaujinančių ište-

klių naudojimą, ypač energetikos srityje. 

Šios programos lėšų skirta ir naujoms ar 

atnaujintoms biokuro katilinėms įrengti. Dar 

2012 metais buvo skirtas finansavimas projektui 

„Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo 

įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savi-

valdybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne 

didesnis negu 100 tūkst. gyventojų“. 

Anksčiau centralizuotos šilumos tiekėjai gy-

ventojų būstui šildyti naudojo brangias impor-

tuojamas gamtines dujas. Praėjus porai metų 

abejonių nebekyla – dėl suteiktos negrąžinamos 

subsidijos ir pigesnio biokuro naudojimo energi-

jai gaminti šilumos gamybos sąnaudos sumažė-

jo, o šilumos energija vartotojams atpigo.

Tokių sėkmės istorijų, kai iškastinį importuo-

jamą kurą pakeitus vietos biokuru sumažėjo ši-

lumos gamybos sąnaudos, o vartotojams atpigo 

šilumos energija, visoje Lietuvoje suskaičiuoja-

ma dešimtimis. Antai biokurą naudojančius van-

dens šildymo katilus Rietavo katilinėje pasista-

tė bendrovė Rietavo komunalinis ūkis (darbams 

skirta 424 tūkst. eurų). Naują biokuro katilą, likvi-

davę dujinę katilinę, pasistatė Plungės šilumos 

tinklai (projekto vertė – 679 tūkst. eurų).

Plungės šilumos tinklų tiekiamos šilumos 

kaina yra maždaug 21,5 proc. mažesnė nei ki-

tuose miestuose. Pasikeitimų priežastis – pasta-

čius pirmą 5 MW galios biokuro katilinę, suma-

žėjo gamtinių dujų ir išaugo biokuro dalis. 2010 

metais bendrovės kuro balanse gamtinės dujos 

sudarė 75 proc., biokuras – 23,9 proc., o įrengus 

biokuro katilinę gamtinių dujų dalis tesiekė 36,4 

proc., biokuras – 61,9 proc. 

LAAIF skyrus paramą, rekonstruota ir Kau-

no rajone esanti Noreikiškių katilinė: čia įrengtas 

biokuru kūrenamas 4 MW galios vandens šildy-

mo katilas. Projekto įgyvendintojui – bendrovei 

„Kauno energija“ – skirta daugiau kaip 665 tūkst. 

eurų parama. Katilinėje įrengtos automatizuotos 

kuro degimo pakuros, hidrauliniai transporteriai 

pelenams šalinti, dūmų valymo ir šalinimo, katilų 

valdymo bei kita įranga.

LAAIF paramos atmosferos taršą mažinan-

tiems biokuro katilams sulaukė ne tik šilumos tie-

kėjai. Įgyvendinant projektą „Biokuro katilų įren-

gimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuo-

se“ skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuo-

se modernizuojamos mokyklų, kultūros namų, vai-

kų globos namų katilinės. Vien 2012–2014 metais 

skirta lėšų 98 katilinėms modernizuoti arba pasta-

tyti. Paramos suma – daugiau kaip 9,8 mln. eurų. 

Pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone 8 mokymo įs-

taigų ir Gudkaimio globos namų katilinės rekons-

truotos į naudojančias biokurą. Kauno rajone to-

kių – 8, Mažeikių – 7, Utenos – 5 įstaigos, kurios 

šildymo sezoną pradeda kūrendamos moder-

nius su LAAIF parama įrengtus biokuro katilus.

Biokuro katilinė įrengta Skemų socialinės 

globos namuose (skirta 263 tūkst. eurų), biokuro 

katilas sumontuotas viešosios įstaigos Respubli-

kinės Kauno ligoninės pastate Žiegždriuose, Kau-

no rajone. Tam skirta daugiau kaip 1,2 mln. eurų. 

Taip pat aplinka saugoma ir energija taupoma 

dalyje Vilniaus, Kupiškio, Alytaus, Prienų rajonų, 

kitų šalies miestų bei rajonų ugdymo įstaigų. 

Biokuro katilinės – 
švaresnės aplinkos ir energijos 
taupymo sprendimas

Šiandien sparčiai populiarėja ne tik sveikas gyvenimo būdas. Kelią į 

gyvenimą veržliai skinasi ir aplinką tausojanti ekonomika. Prie tvarios 

gyvensenos skatinimo prisideda ir Aplinkos ministerijos įsteigtas Lietuvos 

aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), kuris remia tuos, kurie 

patalpoms šildyti nori panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir 

taip kuo mažiau alinti aplinką. Vienas tokių pavyzdžių – biokuru kūrenamų 

katilinių įrengimas ten, kur tik įmanoma tai padaryti. 

Ž

Užs. 
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ikrai naudingas daiktas. Žiemą 

mūsų darbuotojos nespėja va-

lyti purvo, kurio vaikai prineša 

į koridorius ir laiptus eidami į 

darželį ar grįždami iš lauko. Tiki-

mės, kad naujas šepetys mums padės įveikti šią 

problemą. Jau nuo šio rudens auklėtojos pradė-

jo diegti švaros įgūdžius, ir mūsų vaikučiai noriai 

valosi batus. Dar ir tėveliams primena. Žinoma, 

būtų idealu, kad tokie šepečiai atsirastų prie visų 

gyvenamųjų namų ar darbo įstaigų, tačiau tam, 

ko gero, prireiks laiko“, – svarstė lopšelio-darže-

lio „Papartėlis“ direktorė Irena Martinkienė.

„Nenešti purvo į namus – lyg ir savaime su-

prantamas dalykas, todėl prie durų visi turime 

pasidėję kilimėlį. Tačiau jei pasižiūrėtume ati-

džiau, įsitikintume, kad kilimėlis gelbsti tik iš da-

lies. Lietingą dieną į namus vis tiek patenka ne-

mažai purvo, o tai erzina. Prasidėjus rudeniui ši 

problema tampa dar aktualesnė, o kur dar žie-

ma ir tirpstančio sniego balos. Šis šepetys ypač 

nepamainomas, kai žemę nukloja lipnus snie-

gas“, – sakė pirmosios Klaipėdoje pradėjusios 

diegti šią naujovę įmonės „Solimeta“ atstovas 

Rimantas Vasiliauskas.

Idėją gaminti batų šepečius bendrovės va-

dovai parsivežė iš Suomijos. Prie namo ar 

įstaigos įrengti batų šepečiai ten – įprastas vaiz-

das. Beveik kiekvienas individualiojo namo gy-

ventojas prie durų turi įsirengęs tokį šepetį.

Anot įmonės vadovo, naujieji batų šepečiai 

itin sudomino Klaipėdos darželių vadovus. Šie 

pasirūpino, kad tokie šepečiai atsirastų prie įs-

taigų durų. Taip norima ne tik sumažinti į darželį 

patenkančio purvo kiekį, bet ir ugdyti mažųjų as-

mens higienos įgūdžius. Batų šepečius jau turi 

įsigiję 17 uostamiesčio darželių, naujove domisi ir 

kitos įstaigos, kur būna didesnis srautas žmonių. 

Naujasis įrenginys kompaktiškas ir labai pa-

togus, jį lengva pritvirtinti prie įėjimo į patalpas – 

gyvenamųjų namų, įstaigų, biurų. Gamintojai 

neabejoja, kad batų šepečiai sudomins įstaigų, 

įmonių vadovus, daugiabučių ir individualiųjų 

namų savininkus, nes jais naudotis paprasta ir 

patogu. Prieš įeinant į patalpas tereikia keliskart 

lengvai perbraukti batu per šepečius, ir didžio-

sios dalies purvo, žemių ar sniego neliks. 

„Nesitikime greito rezultato, manome, kad 

ši naujovė Lietuvoje turėtų prigyti per 2–3 me-

tus ir tapti būtina kiekvienos dienos procedūra. 

Smagu, kad švaros kultūrą ėmėsi diegti pačių 

mažiausių uostamiesčio gyventojų ugdymo įs-

taigos. Auginame naują kultūringą kartą“, – šyp-

sojosi įmonės vadovas.

Gamintojai mano, kad šis švaros įrenginys 

nebūtinai turi pakeisti mums įprastą grindų kili-

mėlį. Norint namuose palaikyti švarą, juodu ge-

riausia naudoti sykiu. Batų šepečiai – ilgaamžiai 

ir nereikalauja ypatingos priežiūros. Plastiko še-

riai ilgai nenusidėvi, jie puikiai išvalo batų protek-

torius. Šepečiai iš visų trijų pusių užtikrina, kad 

purvas bus maksimaliai nuvalytas ir nuo pado, ir 

nuo bato šonų. 

Įmonės gaminamų batų šepečių jau galima 

pamatyti ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bet ir 

Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose, Kre-

tingoje, Tauragėje, Mažeikiuose, Šilutėje. 

Batų šepečius NORDES galima įsigyti ben-

drovės „Lytagra“ filialuose (Klaipėda, Kaunas, 

Vilnius), taip pat prekybos centruose „Statyk 

pats“, „Gausoja“, „Čia Market“, interneto par-

duotuvėje „Lankava“. Taip pat galima tiesiogiai 

susisiekti su mūsų įmone, ir mes prekę pristaty-

sime į vietą. 

Skandinavijoje itin populiarūs 
batų šepečiai jau įdomūs ir lietuviams

„T

Rugsėjį net 17 Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darželinukams 

paruošė malonią staigmeną – prie įėjimų į darželius įrengė neįprastos akiai 

konstrukcijos batų šepečius. Jau antrą mėnesį šios įstaigos dalyvauja 

savotiškame eksperimente – diegia vaikams švarių batų kultūrą ir stebi,  

kaip šią naujovę priima suaugusieji bei įstaigų darbuotojai.

UAB „Solimeta“

Rimantas Vasiliauskas

El. paštas: info@solimeta.lt

Tel. +370 607 89065

Užs. 
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Šildymo sezonas atveria 
senas sostinės centro bėdas

Sostinės Šnipiškių rajonas nekilnojamojo turto plėtotojų ir miesto planuotojų 

linksniuojamas labai dažnai. Įvairiame kontekste – kokie nauji projektai gali iškilti 

vietoj senųjų pastatų, kaip išlaikyti unikalią medinę architektūrą, kaip pagerinti 

infrastruktūrą. Keliamos problemos suprantamos, nes rajonas yra bemaž pačiame 

miesto centre, jis – didelė traukos zona. Tačiau diskutuojant nepamirštama ir 

didžiausių problemų, tarp kurių yra ir oro tarša, žiemą šildant rajone esančius 

individualiuosius namus.

infrastruktūra
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atsižvelgsime į oro kokybės stebėseną, kuri pra-

ėjusią žiemą buvo atliekama bendradarbiaujant 

su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departa-

mentu“, – kalbėjo A. Zubriakovas.

Intensyviu šildymo laikotarpiu oro taršos pa-

didėjimas sostinėje juntamas ir miesto individua-

liųjų namų, ir pramonės rajonuose, kur patalpos 

šildomos naudojant nekokybišką kurą arba įvai-

rias atliekas. Degant medienos drožlių ar plau-

šo plokštėms ar iš jų gaminamų baldų gamybos 

atliekoms, pabėgiams, plastikui, sintetiniams 

audiniams ir kitokioms šiukšlėms, išsiskiria ypač 

pavojingi sveikatai teršalai.

Tačiau mero patarėjas sakė, kad rengiant 

planą nebus išskirtas konkretus rajonas. Vil-

niaus šildymo planas bus orientuotas į tai, kad 

tam tikrose teritorijose būtų numatytas priorite-

tinis šildymo būdas, pavyzdžiui, centralizuotas. 

Tam tikrose vietose bus leidžiama naudoti ir ki-

tokias kuro rūšis.

Regi didelius pasikeitimus

Kalbėdami apie Šnipiškių plėtros perspektyvas, 

sostinės planuotojai medinių namukų kvartalą 

ateityje regi kaip išskirtinį turtingų žmonių, turin-

čių individualiuosius namus pačiame miesto cen-

tre, rajoną. Vilniaus miesto savivaldybės vyriau-

siasis architektas Mindaugas Pakalnis pabrėžė, 

kad daugelis Šnipiškes vis dar supranta kaip me-

dinių lūšnų kvartalą, nors iš tiesų jos yra gerokai 

didesnės, tęsiasi nuo Neries upės iki Ozo parko. 

Taigi Šnipiškėse – ir modernusis naujojo Vilniaus 

centras, ir sovietinės statybos daugiabučiai, ir 

medinių namų kvartalas, ir XIX amžiui būdingas 

perimetrinis užstatymas palei Kalvarijų gatvę. 

„Tai kontrastų rajonas visomis prasmėmis: ir 

architektūrine, ir socialine, ir infrastruktūros plė-

tros. Tačiau kartu tai ir labai didelių galimybių ra-

jonas“, – tvirtino M. Pakalnis. 

Tiesa, kontrastai matomi plika akimi – verslo 

centre žvilgsnį bado prabangūs gyventojų auto-

mobiliai, o vos už kelių metrų vietiniai vis dar ke-

liauja vandens parsinešti į kolonėlę ir naudojasi 

lauko tualetais.

Bet kuriuo atveju, architektas įsitikinęs, kad 

į Šnipiškes ateina žmonės, gaunantys aukštes-

nes pajamas, ir jie nebenori prastos kokybės.

„Čia žmonėms patogu gyventi: čia pat uni-

versitetas, miesto centras, turgavietė, darbo vie-

tos. Aš manau, kad ši miesto dalis tikrai turi gerą, 

gražią ateitį“, – įsitikinęs M. Pakalnis.

Verta pasižvalgyti į užsienį

LŠTA prezidentas V. Stasiūnas sakė, kad jo va-

dovaujama asociacija turi visą informaciją apie 

šalyje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų 

centralizuotą šildymą. Tačiau kaip šildosi indivi-

dualieji namai, esantys miestuose, kokios juose 

yra sistemos – niekas nežiūri ir nesidomi.

„Manau, pirmiausia reikėtų inventorizuoti in-

dividualiųjų gyvenamųjų namų šildymo būdus ir 

naudojamą kurą. Kai tai bus padaryta, bus ma-

tyti, kiek tų punktų yra tinkamų, kiek senų“, – pa-

sakojo V. Stasiūnas.

Centralizuotai šildomuose daugiabučiuose 

yra įrengti individualūs šilumos punktai. Šilumos 

punktas atstoja šilumos gamybos šaltinį, pa-

vyzdžiui, katilą ir neteršia. LŠTA duomenimis, iš 

viso Lietuvoje suskaičiuoti 26 980 šilumos punk-

tai. Iš jų 19 052 yra įrengti daugiabučiuose gy-

venamuosiuose namuose, likę – kitos paskirties 

pastatuose. Šilumos punktai yra automatizuoti ir 

neautomatizuoti. Pastarieji reikalauja nuolatinės 

priežiūros, neautomatizuotų punktų kol kas dar 

yra apie 20 proc. Jeigu visur būtų įrengti auto-

matizuoti punktai, nebereikėtų skelbti šildymo 

sezono pradžios ir pabaigos, automatinė siste-

ma pati reaguotų į klimato sąlygas. O gyventojai 

nepermokėtų už šildymą, kaip dar dažnai būna 

dėl netinkamų vidaus šildymo sistemų.

„Visais atvejais mums reikėtų pasižvalgyti į 

išsivysčiusias Vakarų šalis. Antai Austrijos sos-

tinės priemiesčio gyvenvietės visi individualieji 

namai buvo prijungti prie centralizuoto šildymo 

sistemos. Buvo pritaikyti šiuolaikiniai sprendi-

mai – centralizuoto šildymo paslauga žmonėms 

nėra brangi. Jie džiaugiasi, kad nebereikia rū-

pintis, kaip šildyti savo būstą, o miesto valdžia 

patenkinta neteršiamu oru. Tokių pavyzdžių Eu-

ropoje yra ir daugiau, mums reikia jais sekti“, – 

tvirtino V. Stasiūnas. 

Šildosi kūrendami atliekas

isai šalia centro esančioje Šni-

piškių dalyje dažniausiai įvardi-

jamos trys problemos: nesutvar-

kyti keliai ir šaligatviai, viešieji 

tualetai ir vandentiekis bei žaidi-

mų aikštelių trūkumas. Tačiau pamirštama įvar-

dyti stichišką individualiųjų namų šildymą, o tai 

skatina ir nemažą oro taršą. Žinoma, šita proble-

ma sezoninė ir prisimenama tik atšalus orams.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos asociaci-

jos (LŠTA) prezidento Vytauto Stasiūno teigimu, 

Šnipiškių individualiųjų namų šildymo problema 

kaskart prisimenama, kalbama, kad reikia ką 

nors daryti. Tačiau iki šiol viskas ir liko kalbų ly-

gmenyje, nepasirūpinta, kad kas nors pasikeistų.

„Kai tik prasideda šildymo sezonas, važiuo-

jame pažiūrėti, ar kas pasikeitę. Ir kasmet ma-

tome tą patį vaizdą – besiveržiančius juodus ar 

kitokių spalvų dūmus iš individualiųjų namų ka-

minų. Kai kurie gyventojai yra mažai pasiturin-

tys ir kokybišku kuru apsirūpinti neįstengia. To-

dėl namus šildosi kūrendami visokias atliekas: 

senas baldų plokštes, polistireninio putplasčio 

ir panašias pakuotes. Vaizdas nenuteikia gerai, 

juo labiau kad šalia stovi modernūs dangorai-

žiai – miesto centras“, – kalbėjo V. Stasiūnas.

Jis stebėjosi, kad iki šiol nėra vienos institu-

cijos, kuri imtųsi spręsti šią problemą. Aplinkos 

tarša turėtų rūpėti Aplinkos ministerijai. O miesto 

infrastruktūra turėtų rūpintis savivaldybė. „Reikė-

tų parengti programą, kaip spręsti tokias senas 

problemas“, – sakė V. Stasiūnas.

Rengs miesto šildymo planą

Vilniaus miesto savivaldybės vadovai teigia nenu-

mojantys ranka į oro taršą šildymo sezono metu 

ir stebisi, kad iki šiol nesiimta veiksmų Šnipiškių 

individualiųjų namų šildymo problemoms spręsti. 

„Stebėsena ir oro užterštumo matavimų re-

zultatai šiandien savivaldybei labai svarbūs. Ir ne 

tik Šnipiškių rajono, bet ir viso Vilniaus gyvento-

jams miestui plečiantis ir daugėjant teritorijų, kur 

kompaktiškai įsikūrę ištisi individualiųjų namu 

kvartalai. Problema iš tiesų labai aktuali ir šiuo 

metu Vilniaus miesto savivaldybės sprendžia-

ma“, – teigė Vilniaus mero patarėjas viešiesiems 

ryšiams Aleksandras Zubriakovas.

Anot jo, sostinės savivaldybė, žvelgdama į 

ateitį, pradėjo rengti naują Vilniaus šilumos ūkio 

specialųjį planą, kurio tikslas – užtikrinti konku-

renciją šildymo srityje, mažesnę šildymo kainą 

vilniečiams ir geresnę oro kokybę. 

„Planuodami leidžiamas ir ribojamas naudo-

ti kietojo kuro rūšis įvairiose miesto teritorijose, 

V

LŠTA prezidento Vytauto Stasiūno teigimu, 

Šnipiškių individualiųjų namų šildymo problema 

kaskart prisimenama, tačiau iki šiol viskas ir liko 

kalbų lygmenyje, nepasirūpinta, kad kas nors 

pasikeistų.
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Skatina naujas iniciatyvas

alčininkų rajono mero Z. Palevi-

čiaus teigimu, rajone sukurtos 

palankios sąlygos kurtis nau-

joms įmonėms, skatinamos nau-

jos verslo iniciatyvos ir jų įgyven-

dinimas, plėtojama verslo infrastruktūra, taip pat 

sudaryta palanki aplinka investicijoms pritraukti.

„Mūsų rajono bendruomenė – išsilavinusi, to-

lerantiška ir aktyvi. Ji noriai dalyvauja rajono val-

dymo procese, inicijuoja įvairias veiklas, aktyviai 

sprendžia savo problemas. Rajono gyventojai 

turi ganą aukštą kvalifikaciją, neturi kalbos barje-

ro. Jie gali inicijuoti savo privatų verslą, todėl ne-

darbo lygis rajone žemas. Čia saugios visos so-

cialinės gyventojų grupės“, – sakė Z. Palevičius.

Per praėjusį Europos Sąjungos finansavimo 

laikotarpį (2007–2013 metais) Šalčininkų rajono 

savivaldybės administracijos vykdomų projektų 

vertė viršijo 30 mln. eurų. Buvo įgyvendinti įvai-

rūs socialinės apsaugos, sveikatos, susisiekimo, 

viešosios infrastruktūros, turizmo, sporto, ener-

getikos, aplinkosaugos sričių projektai.

„Sutvarkėme švietimo ir ugdymo įstaigų inf-

rastruktūrą, modernizavome vaikų lopšelius-dar-

želius, mokyklas. Atnaujinome kelių infrastruk-

tūrą, sutvarkėme viešąsias erdves ir pritaikėme 

jas gyventojų poreikiams. Tarp tokių įgyvendin-

tų projektų – Šalčininkų tvenkinio paplūdimio 

sutvarkymas, parko Eišiškėse rekonstrukcija, 

rekreacinių ir poilsio zonų įrengimas, teritorijų 

tvarkymas“, – vardijo Šalčininkų rajono meras.

Rajone taip pat buvo atnaujinta infrastruktūra, 

skirta gyventojų poreikiams: modernizuoti pasta-

tai pritaikyti bendruomenių poreikiams, renovuo-

tas ligoninės pastatas, Čiužiakampio senelių glo-

bos namai perkelti į naujai pastatytą pastatą, įkurti 

savarankiško gyvenimo namai, taip pat moder-

nizuoti gyvenamieji daugiabučiai. Be to, išplėtoti 

inžineriniai tinklai, pastatyti nuotekų valymo įren-

giniai, parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvar-

kymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Šalčininkų rajonas 
siekia išlikti konkurencingas

Viena palanki geografinė padėtis lemia nedaug. Svarbu sudaryti tinkamas 

sąlygas gyventojams, investuotojams – tik tuomet rajonas gali tikėtis plėtros, 

žmonės kursis vietoje, o ne emigruos. Tokios nuostatos laikosi Šalčininkų 

rajono meras Zdzislavas Palevičius ir pabrėžia, kad rajonas yra patogi vieta 

gyvenimui ir poilsiui, taip pat patrauklus ir investicijoms į verslą.

Š

Šalčininkų rajono savivaldybė įgy-

vendino daug socialinės apsaugos, 

sveikatos, susisiekimo, viešosios inf-

ras truktūros, turizmo, sporto projektų.

Užs. 
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Nemažėja leidimų statybai

Svarbiausi Šalčininkų rajono privalumai siekiant 

pritraukti daugiau investicijų – nedidelis atstu-

mas nuo sostinės Vilniaus ir Baltarusijos kai-

mynystė. Taip pat svarbu, kad teritoriją kerta 

tarptautinis magistralinis kelias Vilnius–Lyda, ge-

ležinkelis Vilnius–Lyda. 

„Vienas svarbiausių dalykų – žmonių neabe-

jingumas. Jie nori dirbti. Per pastaruosius penke-

rius metus nemažėja leidimų statyboms skaičius, 

daugėja autotransporto priemonių. Savivaldybė 

yra nustačiusi mažiausią verslo liudijimų įsigijimo 

kainą visoje Lietuvoje, todėl norinčiųjų imtis vers-

lo nemažėja. Šiuo metu rajone veikia daugiau 

kaip trys šimtai įmonių. Nors jos daugiausia ne-

didelės, žmonės iš mūsų krašto, palyginti su kitų 

šalies rajonų gyventojais, į užsienį emigruoja kur 

kas rečiau“, – sakė Z. Palevičius.

Šalčininkų rajono verslo sektoriuje 1000 gy-

ventojų tenka 11,6 veikiančio ūkio subjekto (Lie-

tuvos vidurkis – 26,1 verslo subjekto 1000 gy-

ventojų.). Rajone veikia 449 ūkio subjektai, iš jų 

323 priskiriami verslo sektoriui, o 126 yra įvai-

rios viešojo sektoriaus įstaigos ar organizacijos, 

kurių pagrindinė veikla yra nekomercinė. Visos 

verslo įmonės priskiriamos smulkiojo ir vidutinio 

verslo sektoriui, dominuoja mikroįmonės, turin-

čios iki 10 darbuotojų, mažos įmonės (10–49 

darbuotojai) sudaro 20 proc. visų bendrovių, o 

5 proc. įmonių – vidutinės. 

Ekonomikos pažanga labiausiai juntama 

statybų sektoriuje, medienos gamyboje. Dau-

giausia vyrauja smulkios prekyba užsiimančios 

įmonės. Populiarios ir su turizmu susijusios vei-

klos (apgyvendinimo, maitinimo paslaugos), 

didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto 

priemonių ir motociklų remontas, statyba, trans-

portas bei saugojimas.

Suformuota aiški vizija

Šalčininkų rajono savivaldybė yra parengusi 2016–2022 metų strateginį plė-

tros planą. Jame pateikta esama Šalčininkų rajono socialinės ir ekonominės 

būklės, stiprybių bei grėsmių analizė, suformuluota nauja Šalčininkų rajono 

vizija, numatyti plėtros prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir pagrindi-

nės priemonės. 

Taip pat parengta nauja Šalčininkų rajono vizija, pagal kurią 2023 me-

tais rajone bus išsilavinusi ir aktyvi daugiakultūrė bendruomenė, gyvenanti 

saugioje ir sveikoje aplinkoje, gebanti naudotis Vilniaus miesto potencialu, 

didinanti rajono ūkio konkurencingumą.

Vizijai įgyvendinti išskirti šie prioritetai: konkurencingas ūkis; darni inf-

rastruktūra ir švari aplinka; išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė; sveika ir sau-

gi aplinka.

Konkurencingam ūkiui išlaikyti numatyta kurti aplinką, palankią už-

imtumui didinti rajone, rajono teritorijų patrauklumui vidaus ir užsienio 

Investuotojams siūlomos lengvatos

Kuo būtų patrauklus investuotojams Šalčininkų 

rajonas? Statistikos duomenys rodo, kad varto-

tojų skaičius čia palyginti nemažas, demografinė 

padėtis – gerėjanti. 

„Mes turime ir siekiame sudaryti palankią 

verslui atmosferą. Tai ir darome, stengiamės 

tiek, kiek nuo mūsų priklauso. Esame parengę 

visus teritorinius planavimo dokumentus, mies-

tų ir miestelių bendruosius planus, vandens tie-

kimo, šilumos ūkio, rekreacinių teritorijų specia-

liuosius planus. Įvertinę investuotojų pasiūlymus 

galėtume plėtoti bendrus su savivaldybe infras-

truktūros, turizmo projektus“, – vardijo Šalčinin-

kų rajono meras Z. Palevičius.

Anot jo, potencialiems investuotojams, kiek 

tai priklauso nuo savivaldybės, būtų greičiau nei 

įprastai sutvarkomi dokumentai, suteikiamos ne-

kilnojamojo turto, žemės mokesčių, vietos rin-

kliavų lengvatos, nes jų tarifus tvirtina savivaldy-

bės taryba.

Šalčininkų rajono savivaldybės administraci-

ja turi parengusi laisvų žemės sklypų ir nenau-

dojamų pastatų, kurie siūlomi potencialiems in-

vestuotojams, sąrašą. Laisvų sklypų sąraše yra 

30 pasiūlymų, laisvų pastatų sąraše – apie 20 

pasiūlymų.

Šalčininkų rajono savivaldybėje yra įsteig-

tas Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas. 

2010–2011 metais smulkiajam ir vidutiniam vers-

lui remti buvo skirta po 9 tūkst. eurų, o 2015-ai-

siais – 16 tūkst. eurų. Daugiausia lėšų fondas su-

laukė 2012 metais – 33 tūkst. eurų. 

Iš Šalčininkų rajono Smulkaus ir vidutinio 

verslo rėmimo fondo iš dalies finansuojamos 

ūkio subjekto steigimosi išlaidos, skiriamos pa-

skolos verslo plėtrai, dengiamos dalyvavimo 

parodose išlaidos.

„Siekdama suburti, sutelkti verslininkus ben-

dram darbui, Šalčininkų rajono savivaldybė di-

delį dėmesį skiria smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtrai rajone, skatina jų konkurencingumą. Ieš-

kome būdų, kaip kuo daugiau įmonių įtraukti į 

turizmo, logistikos, aptarnavimo, amatų ir kitus 

verslus“, – sakė Šalčininkų rajono meras. 

investicijoms skatinti, gyventojų verslumui didinti, susisiekimo infrastruktū-

rai, palaikančiai aktyvesnę gyventojų ir verslo sąveiką su Vilniaus miestu, 

plėtoti. Taip pat numatyta skatinti ūkio produktyvumą ir klasterizaciją tarp 

ūkio subjektų, sudaryti sąlygas plėtoti žemės ūkį ir jo kooperaciją, formuoti 

patrauklias turizmo zonas ir spartinti klasterizaciją, skatinti smulkiojo ir vi-

dutinio verslo plėtrą, spartinti klasterizaciją.

Šalčininkų rajono strateginiame plėtros plane taip pat numatyta mo-

dernizuoti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą, plėtoti vandentiekio ir nuo-

tekų tvarkymo infrastruktūrą, modernizuoti šilumos ūkio katilines ir trasas 

energijos taupymo priemonėmis, plėtoti ir modernizuoti lauko apšvietimo 

tinklą, gerinti gyvenamąją aplinką rajono gyventojams, plėtoti gyvenamojo 

būsto ir viešųjų pastatų renovaciją. Dėmesys bus skirtas ir kompleksiniam 

teritorijų planavimui, bus stengiamasi palaikyti ekologiškai švarią gamtinę 

aplinką, sutvarkyti užterštas ir apleistas teritorijas. 

Mes turime ir siekiame 
sudaryti palankią verslui 
atmosferą. Tai ir darome, 
stengiamės tiek, kiek  
nuo mūsų priklauso. 
/  Zdzislavas Palevičius /
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Prioritetas – gyventojų saugumas 

er pastaruosius metus situacija 

Širvintų rajone nemažai pasikei-

tė – jis tampa vis patrauklesnis 

žmonėms, norintiems gyventi 

ramesnėje vietoje, bet dirbti Vil-

niuje. Širvintų rajonas patraukė ir verslininkų dė-

mesį, čia planuojamos ir statomos naujos gamy-

klos, įgyvendinami kitokie verslo projektai. 

„Su verslininkais dažnai bendraujame. Jie tei-

raujasi, apie kokius projektus galvojama Širvinto-

se ir rajone, nori žinoti, kokias šalia galėtų planuoti 

investicijas. Didžiausias rajono privalumas – stra-

tegiškai patogi vieta, geras susisiekimas su sos-

tine. Be abejonės, patrauklumo prideda įgyven-

dinti projektai, numatyti ateities planai“, – sakė 

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. 

Anot merės, rajono plėtros planai nuolat pa-

pildomi atsižvelgiant į poreikį ir situaciją. O kai 

plėtros plane numatytas projektas jau subrandi-

namas, jis įtraukiamas į veiklos planą, numato-

mas finansavimas.

„Šiais metais įgyvendinome miesto gatvių 

apšvietimo sistemos renovacijos projektą: seni 

šviestuvai Širvintose buvo pakeisti moderniais 

elektros energiją taupančiais LED šviestuvais. 

Gatvių apšvietimo tvarkymo darbus jau numa-

tome ir kaimiškosiose rajono vietovėse. Tai vie-

nas prioritetų norint užtikrinti saugesnę žmonių 

aplinką“, – kalbėjo Ž. Pinskuvienė.

Miesto gatvių apšvietimo atnaujinimo projek-

tas lėmė, kad Širvintų rajono savivaldybei pirmą 

kartą rajono istorijoje šiemet buvo įteiktas garbin-

gas Savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ 

apdovanojimas „Už šviesų ir saugų miestą“. 

Tai, kad Širvintos bunda, kad tampa patrau-

klus, atviras ir aktyvus kraštas, rodo ir šių metų 

rugpjūtį Širvintų rajono savivaldybės administra-

cijos pasirašyta naujo sporto komplekso pro-

jekto rangos ir projektavimo darbų sutartis. Jau 

parengtas objekto techninis darbų projektas, 

per 28 mėnesius planuojama pastatyti moder-

nų sporto kompleksą su universalia sporto, tre-

niruoklių sale, 25 metrų ilgio baseinu, mažesniu 

baseinu vaikams, pirčių zona ir kt.

Idėja statyti naują sporto kompleksą buvo 

puoselėjama pirmiausia dėl Širvintų rajono vai-

kų, šeimų, senjorų, kurie daugelį metų lankosi 

pasibaisėtinos būklės baseine, kapitališkai ne-

remontuotame nuo pat pastatymo. Netenkina ir 

prasta sporto salių, kuriose treniruojasi Širvintas 

garsinantys žolės riedulininkai, tenisininkai, fut-

bolininkai ir kitų sporto šakų atstovai, situacija. 

Todėl planuojama modernizuoti Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus stadioną. Šiuo metu bai-

giamas rengti techninis darbo projektas. Jei leis 

oro sąlygos, dar šiais metais bus pradėti paren-

giamieji statybos darbai. Bus įrengtas naujas, 

modernus, atitinkantis reikalavimus futbolo sta-

dionas su universalia sporto aikštele, bėgimo 

taku, šuoliaduobe, persirengimo patalpomis, 

žiūrovų tribūnomis ir kt. 

„Esame šalia sostinės, kurioje irgi jaučiamas 

tinkamų sporto bazių trūkumas. Tad modernus 

stadionas ir kompleksas ne tik leis aktyviai spor-

tuoti ir kokybiškai leisti laisvalaikį širvintiškiams, 

bet ir atvers galimybių kviesti kaimynus, organi-

zuoti rimtus sporto turnyrus, varžybas ir Lietu-

vos, ir tarptautiniu mastu“, – įsitikinusi Širvintų 

rajono savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė.

Tarp kitų savivaldybės planuojamų ir įgy-

vendinamų projektų derėtų paminėti socialinio 

būsto plėtros projektą. Jau yra baigti senojo 

Širvintų rajonas – 
bundantis sostinės kaimynas

P

Nekilnojamojo turto paklausa yra tarsi lakmuso popierėlis, parodantis vienos 

ar kitos vietovės patrauklumą. Vertinant Širvintų rajoną pagal šį kriterijų, 

galima tiesiog palyginti: prieš keletą metų butą Širvintose buvo galima 

išsinuomoti už dyką, sumokant tik už komunalines paslaugas, o dabar 

nuomotojai prašo mažiausiai 100 eurų nuomos mokesčio ir sumokėti už 

komunalines paslaugas. Butai nuperkami vos paskelbus apie pardavimą.

Naujas sporto kompleksas – vienas 

prioritetinių projektų, kurį tikimasi 

netrukus pradėti įgyvendinti.

Užs. 
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gimdymo namų pastato griovimo darbai, ruo-

šiama teritorija statybai, baigtas techninis darbo 

projektas, ir širvintiškiai galės džiaugtis nauju, 

moderniu socialinio būsto daugiabučiu. 

Įgyvendinant kraštovaizdžio sutvarkymo 

Širvintų mieste projektą, planuojama sutvarkyti 

viešąsias erdves Širvintų mieste: parką prie Šv. 

Arkangelo Mykolo bažnyčios ir teritoriją palei 

Plento gatvę. Dar vienas planuojamas projek-

tas – kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenki-

nio sutvarkymas. Ketinama pasirūpinti skverais 

prie skulptūros „Širvinta“ ir „Norfos“ prekybos 

centro, pastatyti pėsčiųjų tiltą per tvenkinį į Šir-

vintų paplūdimį, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus. 

Netoli bus įrengta ir Širvintų miesto centri-

nė aikštė. Dabar yra parengta pirminė projekto 

vizualizacija, vykdomi projektinių siūlymų tiksli-

nimo darbai.

Merės Ž. Pinskuvienės teigimu, šiais pro-

jektais nebus apsiribota: „Mums svarbu, kas la-

biausiai rūpi žmonėms, kokių vietų trūksta lais-

valaikiui leisti, kas padidina gyventojų saugumą, 

užtikrina patogesnę infrastruktūrą.“ 

Galima investuoti į savivaldybės turtą

Verslininkai ar rinkos analitikai, paklausti apie 

Širvintų rajono privalumus, pirmiausia mini ypač 

patogią geografinę padėtį. Jis yra arti Vilniaus, 

šalia automagistralės Vilnius–Panevėžys. Iki šiol 

rajone nebuvo įsikūrusių didelių pramonės įmo-

nių, todėl erdvė investicijoms – gana laisva. 

„Kalbant apie palankios aplinkos verslui kū-

rimą, būtina paminėti savivaldybės pastarųjų 

metų nuveiktus darbus: intensyviai tvarkomi ra-

joniniai keliai, lėšas nukreipiant į jų asfaltavimą, 

o ne žvyrkelių tvarkymą, kaip buvo iki tol. Spar-

čiai tvarkomos viešosios erdvės, kuriama jauki, 

patraukli aplinka ir gyventi, ir kurtis naujam vers-

lui“, – sakė merė Ž. Pinskuvienė.

Anot jos, anksčiau potencialūs investuotojai 

rajoną aplenkdavo dėl paprastos priežasties – 

nevyko dialogas tarp vietos valdžios ir versli-

ninkų. Dabar savivaldybė laikosi nuostatos būti 

atvira ir palanki verslui, sudaryti visas galimas 

sąlygas mažinant biurokratinius procesus. 

Širvintų rajono savivaldybė yra patvirtinusi 

tvarką, pagal kurią verslininkai gali prisidėti prie 

infrastruktūros įrengimo, investuojant į savival-

dybei priklausantį turtą. Antai viena įmonė ilgus 

metus negalėjo statyti naujo prekybos centro, 

nes savivaldybė neturėjo lėšų įrengti privažiavimo 

prie bendrovės turimo sklypo. Patvirtinus minėtą 

tvarkos aprašą, buvo įtvirtintas nuostatas leisti pri-

vačiam sklypo savininkui įrengti įvažiavimą. Tokiu 

būdu ir išspręstos investuotojo problemos, ir gau-

nama reali nauda gyventojams, savivaldybei.

Puoselėja tradicijas

Širvintų rajono savivaldybės patvirtintame plė-

tros plane iki 2020 metų yra išskirti trys priori-

tetai: žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės 

plėtra; darnioji infrastruktūros ir aplinkos plėtra; 

verslo, turizmo ir kaimo plėtra. 

Įgyvendinant šiuos prioritetus planuojama 

daugybė darbų tvarkant susisiekimo infrastruk-

tūrą, plėtojant ekologišką transportą. Ateinan-

čiais metais ketinama ir toliau plėtoti viešąsias 

erdves, modernizuoti infrastruktūrą, energijos ir 

komunalinį ūkį. Be abejonės – vykdyti darnųjį te-

ritorijų planavimą, užtikrinti švarią aplinką, gerinti 

vandens kokybę. 

Siekiant verslo ir turizmo plėtros, numatyta 

skatinti gyventojų verslumą, remti verslą, didinti 

žemės ūkio konkurencingumą, gerinti gyvenimo 

sąlygas ir įgyvendinti įvairias ekonomines vei-

klas kaimiškosiose vietovėse. 

Puoselėjant turizmą, skatinama kultūrinės 

veiklos plėtra, skiriamas dėmesys saugant kul-

tūros paveldą. 

Anot merės Ž. Pinskuvienės, rajone puo-

selėjamos tradicijos: rengiama daug švenčių, 

sutraukiančių lankytojus ne tik iš rajono, bet ir 

apylinkių. Kai kurie renginiai, tokie kaip tradicinė 

Rasos šventė Kernavėje, į rajoną sukviečia ir už-

sienio turistus. 

Tiesiant pagalbos ranką jaunoms šeimoms, 

mažosiose rajono švietimo įstaigose kuriamos 

naujos darželių grupės. Didelis dėmesys ski-

riamas socialinio būsto plėtrai. Dar 2007 metais 

renovavus ir pritaikius socialiniam būstui buvusį 

poliklinikos pastatą, darbų tęstinumas užtikrina-

mas ir dabar – jau parengtas projektas ir pasi-

rašyta finansavimo sutartis dėl naujo socialinių 

būstų daugiabučio mieste statybos.

„Norime, kad Širvintos pagaliau pakiltų ir iš 

kaimiško, niekam nežinomo, pravažiuojamo ra-

jono taptų atviru galimybių kraštu. Džiaugiuosi 

tuo, ką nuveikėme per šiuos metus. Džiaugiuosi, 

kad mūsų rajone daugėja gyventojų, jaunų šei-

mų, kad atgyja verslas, kad vis daugiau žmonių 

savo gyvenimą sieja su šiuo kraštu“, – sakė Šir-

vintų rajono merė. 

Širvintų rajono savivaldybei pirmą kartą rajo-

no istorijoje šiemet buvo įteiktas garbingas 

Savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ 

apdovanojimas „Už šviesų ir saugų miestą“. 

Tarp savivaldybės planuojamų 

projektų – socialinio būsto plėtra.
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Sostinės Konstitucijos prospekte – dar vienos įkurtuvės: pastačius du iš trijų 

suplanuotų komplekso korpusų, nuardytos verslo centro „Quadrum“ statybas 

juosusios tvoros. Iki oficialaus biurų komplekso atidarymo, vykusio rugsėjo 

pabaigoje, 17 aukštų rytiniame ir 12 aukštų šiauriniame korpusuose jau buvo 

išnuomota beveik 80 proc. patalpų. Didžioji dalis nuomininkų – užsienio 

kapitalo įmonės, plėtojančios verslą Lietuvoje.
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uadrum“: 
verslo miestas mieste

Rusnė MARČĖNAITĖ 

„

17 aukštų rytinis pastatas pradėjo veikti 2016 metų liepą.

12 aukštų šiaurinis pastatas. Biurai pradėjo veikti 2016 metų rugsėjį. 

9 aukštų pietinis pastatas. Statybų pradžia – jau netrukus. 

70 000 kv. m – bendras patalpų plotas.

45 000 kv. m – administracinių patalpų plotas.

2000 kv. m – vidinis kiemas.

27 000 kv. m – 3 aukštų požeminė automobilių, dviračių ir elektromobilių stovėjimo aikštelė.

75 mln. eurų – bendra „Schage“ investicijų į šį projektą vertė.

Tik skaičiai:

Senamiestyje ir Naujamiestyje, trečdalis – iš se-

niau pastatytų Konstitucijos prospekto verslo 

centrų, matyt, jau įvertinę lokacijos teikiamus pri-

valumus. K. T. Hanssenas neabejoja, kad tokios 

verslo centrų telkimosi tendencijos – ne trumpa-

laikės: specialią infrastruktūrą turinčiuose verslo 

centruose įmonėms dirbti patogiau nei pamažu 

rekreacine ir reprezentacine miesto zona tam-

pančiame senamiestyje.

Patogių biuro baldų nepakanka

Kokie dar, be vietos, verslo centrų privalumai le-

mia vieno ar kito projekto sėkmę? Verslo centro 

„Quadrum“ architektūrinės dalies projekto vado-

vas, studijos „Arches“ architektas Edgaras Neniš-

kis, bendradarbiavęs su komplekso architektūros 

koncepciją sukūrusiais danų ir norvegų architek-

tų biurais „Schmidt Hammer Lassen Architects“ 

bei „Lund+Slaatto Arkitekter“ nuo pat projektinių 

pasiūlymų etapo, tiki, kad šiandien, kai nekilno-

jamojo turto plėtotojai neturi teisės nė pagalvo-

ti, kad galima biurus įrengti pigiau ir prasčiau nei 

konkurentai, svarbiausia yra tai, kas pasiūloma 

greta pagrindinės funkcijos. Tai yra unikalumo, iš-

skirtinumo projektui suteikiantys elementai. Kaip 

tik jie tampa papildomais tokiuose pastatuose 

biurus išsinuomojusių kompanijų argumentais 

pritraukiant darbuotojus.

„Visi biurų pastatai daugiau ar mažiau gali 

būti vadinami stiklinėmis dėžėmis, savotiškais fa-

brikais, kur kuriami specifiniai produktai. Ir tokiuo-

se kompleksuose ypač svarbūs tampa elemen-

tai, kurie nebūtinai tiesiogiai siejasi su vadinamąja 

Vieta, vieta ir dar kartą – vieta

Verslo centro plėtotojas, nekilnojamojo turto plė-

tros bendrovės „Schage Real Estate“ direktorius 

Kjetilas T. Hanssenas įsitikinęs, kad dešinysis Ne-

ries krantas jau įsitvirtino kaip naujasis sostinės 

verslo centras – įmonių migracija Vilniuje turi gana 

aiškias ir jau nusistovėjusias kryptis, formuojamos 

teritorijos, kuriose verslas koncentruojasi, ir prirei-

kus keisti patalpas įmonės toli nebesidairo.

„Įmonių pasirinkimą keisti patalpas lemia ir 

kokybė, ir lokacija, ir planuojama plėtra, tačiau 

visiškai organiškas yra ir verslo noras būti ten, 

kur ne tik patogu, bet ir naudinga“, – komentavo 

K. T. Hanssenas.

„Quadrum“ statytojų duomenimis, du treč-

daliai jų nuomininkų atsikraustė iš biurų sostinės 
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gamyba. Tai bendrosios erdvės, vidiniai kiemai ir 

pan. Ir plėtotojai jau suprato, kad į šiuos dalykus 

verta investuoti“, – aiškino E. Neniškis. 

Konstitucijos prospekto senbuviu jau vadin-

tinas banko „Swedbank“ pastatas turi miestie-

čių pamėgtą terasą, „Quadrum“ puoselėja savo 

2000 kv. m ploto kiemą (su juo ir susijęs pava-

dinimas), kuriame, apsuptos aukštų komplekso 

pastatų, ramybės oazę kuria keliolika 10 metrų 

aukščio pušų. 

Architektų valia asociacijas su Lietuvos pa-

jūriu keliantis pušynėlis perkeltas ir į biurus – 

kiekviename aukšte yra stiklo talpose įkurdintų 

augalų kompozicijų. Jos simboliškai atitveria 

pokalbių erdves, o kartu, matyt, primena ir apie 

apačioje, kieme, laukiantį atokvėpį. 

Miestas be sienų

Vienu didžiausių verslo centro „Quadrum“ priva-

lumų daugelis vadina jo kompleksiškumą. 

„Tai visas verslo miestas: čia pradeda veik-

ti masės ekonomika, čia, susitinkant daugybę 

žmonių net holuose, atsiveria naudingos komu-

nikacijos galimybių, čia yra vidinis kiemas, čia 

veikia maitinimo įstaigos, sporto centrai ir vaikų 

dienos centras – greitai gyvenančiai visuomenei 

tai turėtų būti patogu. Galbūt galima greta įsigy-

ti ir būstą – aplinkiniuose kvartaluose auga ne-

kilnojamojo turto pasiūla, – o po darbo ir nueiti 

į paplūdimį prie Neries. Man atrodo, tai patrau-

klus modelis“, – reziumavo E. Neniškis.

Visos šios paslaugos yra pasiekiamos ne už 

kelių metrų tame pat aukšte, o tokiu atstumu, 

kad darbuotojai per dieną būtų nepastebimai 

priversti nueiti sveikatai tokius svarbius kelis 

tūkstančius žingsnių: iki maitinimo įstaigos, dra-

bužių valyklos ar kito paslaugos teikėjo. 

Toks taktiškas darbuotojų paskatinimas paju-

dėti, pakeisti aplinką ir taip pravėdinti galvą pas-

taraisiais metais populiarus ir Skandinavijos vals-

tybėse. Net sutartis dėl nuolaidų darbuotojams 

darbdaviai linkę sudaryti ne su artimiausia, o ki-

tame kvartale esančia maitinimo įstaiga. Tokia 

praktika teikia ir kitą naudą – leidžia išsaugoti gy-

vybingą aplinkinių kvartalų verslą, kuris gali neat-

laikyti didelių, save aptarnaujančių verslo centrų 

įtakos. Nieko nėra liūdniau nei tušti verslo rajo-

nai, kuriuose jau 18 valandą gyvybę imituoja tik 

vėjo blaškomi laikraščiai, įsitikinęs E. Neniškis.

Kai technologijos 
neatkreipia dėmesio

„Quadrum“ architektūrinės dalies projekto va-

dovas svarsto, kad pastaraisiais metais nebėra 

prasmės girti verslo centrus pabrėžiant jų tech-

nologinius, inžinerinius privalumus. 

„Niekas net negalvoja apie tai, kad pastatas 

gali būti šaltas, ankštas, kad jame gali būti kitų 

trūkumų – konkurencinėje kovoje tai nebėra dis-

kusijos objektas, kartelė labai užkelta. Kalbama 

apie tai, ar pastatas bent kiek sveikesnis, ekolo-

giškesnis ir t. t., – sakė E. Neniškis. – Šiame pas-

tate tikrai daug gerų ir daug kainavusių spren-

dinių bei technologijų. Tačiau jie nėra matomi ir 

nespecialistų net nėra suvokiami ar pastebimi. 

Palyginčiau tai su teisėjavimu. Sakoma, kad ge-

ras teisėjas – nematomas, taip ir šiuo atveju – 

geras pastatas tas, kuriame būdamas negalvoji 

apie tai, kaip jame kažkas veikia. Tačiau, kaip 

minėjau, kitokio požiūrio į kokybės dalykus nė 

nebegali būti.“

Pasak E. Neniškio, šiandieniai verslo centrų 

plėtotojai supranta ir tai, kad brangstant darbo 

jėgai atėjo laikas investuoti ir į naujas statybos 

technologijas, kurios leidžia sutrumpinti staty-

bos terminus, o kartu ir minimizuojant žmogiš-

kąjį faktorių – klaidas.

„Statybos klaidos tampa labai brangios. 

Apsidrausti nuo jų kainuoja „kosmosą“. Rimtos 

tarptautinės organizacijos, nekilnojamojo turto 

plėtotojai net nepriima pastato, kol jų pakviestas 

draudimo ekspertas nepasako, kad viskas ge-

rai – pastatas bus apdraustas. Šios aplinkybės 

labai reguliuoja kokybę“, – aiškino E. Neniškis.

Dėl tos pačios priežasties, pasak architekto, 

tiek daug nekilnojamojo turto plėtotojų dabar in-

vestuoja siekdami gauti BREEAM sertifikatą.

„Breeam“ sertifikatas – 
tam tikro lygio garantas

Aukščiausiai biurų klasei priskiriamas verslo 

centras „Quadrum“ siekia tapti pirmuoju naujai 

statomu verslo centru Baltijos šalyse, turėsiančiu 

tarptautinį poveikio aplinkai vertinimo sertifikatą 

BREAAM. Projekto plėtotojams tai – aukštos sta-

tinio kokybės garantija, kuri suteikiama įvertinus 

pastatų konstrukcijų tvarumą, poveikį sveikatai, 

energijos taupymą, vandens kokybę, medžiagų, 

atliekų ir žemės panaudojimo efektyvumą.

„Norvegijoje galioja vieni griežčiausių Euro-

poje statybos reikalavimų. Savo patirtį pritaikė-

me ir Vilniuje, kad užtikrintume, jog „Quadrum“ 

Vytautas ČIMELIUS

MB „Žali stogai“ vadovas

Džiugu, kad ir Lietuvoje stogus imta želdinti ir 

naudoti kaip papildomas laisvalaikio, rekreaci-

nes ar kitos paskirties zonas. Buvo manyta, kad 

jautriausios pastato dalies – stogo –eksploatavi-

mas gali būti pavojingas, kad želdinti ir naudo-

ti stogą yra brangu ir ekonomiškai nenaudinga. 

Tačiau nuomonė keičiasi, želdiniai vis dažniau 

puošia statinius, papildomos erdvės ant stogų 

atveria naujų galimybių gyventojams, o pastatų 

užsakovai mokosi įvertinti ekologinę ir ekonomi-

nę naudą.

„Quadrum“ verslo centre įrengtos keturios 

stogų terasos. Panaudojome Vokietijos bendro-

vės „ZinCo“ stogų želdinimo sistemas, kurios 

leidžia įrengti įvairius eksploatuojamo stogo ele-

mentus nepažeidžiant hidroizoliacijos.

Dėl daugiasluoksnės struktūros augalams 

sukurtos sąlygos, labai artimos natūralioms. Šios 

vasaros pabaigoje pasodinti augalai – rykštinės 

Biurų darbuotojams – žaliuojančios dangaus terasos

soros – dar reti, tačiau būdami stiprūs ir sparčiai 

augantys greitai sutankės ir suformuos žalią ban-

guojančią jūrą. „Quadrum“ gyventojai netruks 

pamėgti šias žalias oazes – dangaus terasas. 

Užs. 
Quadrum

www.zalistogai.lt
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verslo centras aplinką veiktų minimaliai. Nuė-

jome pusę kelio, siekdami pastato pripažinimo 

tausojančiu aplinką. Pagal BREEAM reikalavi-

mus pirmiausia sertifikuotas projektas, tačiau ly-

giagrečiai vyksta procedūros, kurias užbaigus ti-

kimės turėti pirmąjį Lietuvoje naujų verslo centro 

statybų įvertinimą kaip nekenksmingą aplinkai. 

Sertifikuoti norime visus „Quadrum“ komplekso 

pastatus“, – sakė bendrovės „Schage Real Esta-

te“ generalinis direktorius K. T. Hanssenas.

„Quadrum“ jau turi šios krypties įvertinimą. 

2014 metų balandį paskelbta, kad „Quadrum“ 

pripažintas vienu pažangiausių šalies nekilnoja-

mojo turto projektų konkurse „Žalias miestas – 

geriausias NT EKO projektas 2013“. „Quadrum“ 

nugalėjo geriausio multifunkcinio projekto kate-

gorijoje ir pelnė „Gyvybės medžio“ statulėlę.

Ekologiškumą ir darnią plėtrą nekilnojamo-

jo turto projektuose akcentuojančiame konkurse 

„Quadrum“ išskyrė taupų energijos naudojimą 

ir socialiai atsakingą aplinkos tausojimą užtikri-

nančių sprendimų gausa. Skelbiama, kad „Qu-

adrum“ yra pirmasis verslo centras Lietuvoje, 

šildymui bent iš dalies naudojantis geoterminę 

energiją. Komplekso statytojai įdiegė novato-

riškus patalpų vėdinimo sprendimus, kurie už-

tikrina, kad patalpose nestinga šviežio oro, jos 

vėdinamos atsižvelgiant į užimtumą ir žmonių 

skaičių, kurį fiksuoja išmanūs davikliai. Pasta-

tuose yra apie 2000 daviklių.

Pastatų fasaduose įrengtos automatinės 

užuolaidos reaguoja į saulę ir padeda taupyti 

energiją: vasarą patalpoms vėsinti, žiemą – šil-

dyti. Projekto autoriai pasirinko ne žaliuzes, o 

ritinines užuolaidas, įvertinę, kad nuleistos jos 

ne užtemdo patalpas aklinai, bet palieka bent 

jau prigesintą aplinkos vaizdą. Taip pat ritininės 

užuolaidos leidžia neįrengti dvigubo fasado – ki-

taip nei vėjui jautrios žaliuzės.

LED apšvietimas „Quadrum“ pastate kinta 

priklausomai nuo bendro apšvietimo lygio, tad 

apšvieta visąlaik tolygi. Projektoriai terasoms ap-

šviesti maitinami saulės energija. Skaičiuojama, 

kad Quadrum“ nuomininkai komunalinėms išlai-

doms dėl tvarių sprendimų gali sutaupyti iki 40 

proc. išlaidų.

Pirmuose dviejuose komplekso pastatuose 

įsikūrė ir biurus išsinuomojo DNB bankas, avia-

kompanija „Avion Express“, nekilnojamojo turto 

konsultacijų bendrovė „Newsec“, advokatų kon-

tora „Tark Grunte Sutkiene“, taip pat kompanijos 

„Unity“, „Agrowill Group“, „Baltic Business Cen-

tre“, „Innoera“, „Outokumpu“, „Platform Lunar“, 

„AgroRodeo“.  

Sakoma, kad geras 
teisėjas – nematomas, 
taip ir šiuo atveju –
geras pastatas tas, 
kuriame būdamas 
negalvoji apie tai,  
kaip jame kažkas 
veikia. 
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DNB banko interjeras: 
estetika tarnauja funkcijai

Didžiausias verslo centro „Quadrum“ nuomininkas – vienuolikoje iš 

septyniolikos aukščiausio, rytinio, komplekso pastato aukštų įsikūręs DNB 

bankas. Jis čia sutelkė penkiose sostinės vietose išbarstytus padalinius, 

iš viso – apie 700 darbuotojų. Taip tikimasi užtikrinti poreikį į kasdienius 

iššūkius reaguoti maksimaliai greitai, nedarant nuolaidų dėl objektyviai 

sudėtingesnės komunikacijos tarp skirtinguose miesto pakraščiuose 

veikiančių departamentų. 

Rusnė MARČĖNAITĖ 

Racionalūs sprendimai

irmuose trijuose rytinio korpu-

so aukštuose įrengtos patalpos 

buvo atiduotos banko klientus 

aptarnaujantiems specialistams. 

Viršutiniai aukštai – nuo 10 iki 

17 – skirti banko administracijai ir verslo proce-

sus palaikančių padalinių darbuotojams. Visų 11 

aukštų interjeras kurtas turint tą pačią esminę už-

duotį – sutrumpinti kelią nuo užduoties suformu-

lavimo iki jos sprendimo. Kartu su danų ir norve-

gų architektų biurais „Schmidt Hammer Lassen 

Architects“ bei „Lund+Slaatto Arkitekter“ verslo 

centro „Quadrum“ architektūrinę dalį projektavę 

studijos „Arches“ architektai, pakviesti sukurti ir 

DNB banko interjerą, siekė ir „egoistinio“ tikslo – 

ne išskirti jį iš bendros pastato koncepcijos, bet 

paryškinti „Quadrum“ architektūros privalumus. 

Gerai tai, kad šis jų tikslas neprieštaravo DNB ban-

ko administracijos vizijai. 

Pasak „Quadrum“ architektūrinės dalies 

projekto vadovo ir vieno DNB banko interjero au-

torių Edgaro Neniškio, interjero estetika atspin-

di sąžiningo pastato rodymo filosofiją. Tai yra jei 

pastate yra vamzdžių, tai jie ir parodomi, o ne 

dangstomi, tarkim, kabamosiomis lubomis.

„Kuriant biurų interjerą išskirtinumas, jei ne-

kalbėsime apie baldus, galimas tik projektuojant 

grindis, lubas ir techninėms, sanitarinėms patal-

poms įrengti skirtą branduolį – fasadas bendras 

visiems. Dėl lubų šiuo atveju – ne tik dėl estetinio 
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suvokimo, bet ir norint sutaupyti energijos – buvo 

priimtas bendras visuose aukštuose sprendi-

mas – palikti jų betoną atvirą ir pasinaudoti tuo, 

kad tai yra šilumą gerai akumuliuojanti medžia-

ga. Nakties metu, kai pigiau, patalpos šaldomos, 

o dieną 4 ar 5 valandas betoninės lubos atiduoda 

vėsą. Taip neuždengus konstrukcijų galima su-

taupyti iki 30 proc. energijos vėsinimui.“

E. Neniškis juokauja – lengva sugalvoti sce-

nografiją – kokį drugelių interjerą – ir išpildyti jį 

prikarpius gipso kartono ar panašiai. Tačiau čia 

buvo paliktas aiškus, švarus karkasas, kuriame 

nesugadinant esmės reikėjo sukurti užsakovo 

pageidaujamą savitumą. 

„Buvo toks japoniškos grafikos kūrimo atski-

rais štrichais jausmas, kai po truputį atsiranda ir 

individualumas, ir perskaitomumas“, – sakė ar-

chitektas. 

Permainingas biuro kraštovaizdis

Interjero filosofija buvo kuriama pagal užsakovų 

suplanuotą biuro gyvenimo pobūdį, pastangas 

veikti maksimaliai efektyviai. Užsakovai norėjo 

naujame biure sukurti kitokią darbuotojų ben-

dravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, kurios pa-

matu turėjo tapti mobiliosios darbo vietos. Keisti 

darbo vietą čia privalu kas dieną, tiesa, galima 

rinktis skirtingo tipo vietas, priklausomai nuo tuo 

metu vykdomų užduočių – ar jos atliekamos pa-

vieniui, ar su komanda, ar dirba visas departa-

mentas. Yra ne tik bendrosios erdvės, bet ir inty-

mesnės tyliosios zonos, yra ir komandinio darbo 

zonos bendrosiose erdvėse, yra dešimtys pasi-

tarimų kambarių. Visa tuo tikimasi paskatinti dar-

buotojų kūrybingumą, be to, tai leidžia lengviau 

įvertinti jų efektyvumą. 

Apšviestumo, tyro oro, vėsinimo ir šildymo 
reikšmę visi suprato jau anksčiau, 
o į akustikos problemą ilgai buvo žiūrima  
pro pirštus. Tačiau dabar tai laikoma itin 
svarbiu darbo vietos kokybės kriterijumi, 
darbo aplinkos veiksniu. / Architektas Edgaras NENIŠKIS /

„Teorinis nuolatinės darbo vietos nejauku-

mas kompensuojamas tuo, kad yra galimybė 

pabūti daugelyje darbo vietų. Tačiau taip – as-

meninis kaktusas turi keliauti drauge su šeimi-

ninku“, – komentavo E. Neniškis. 

Daiktams nešiotis yra suprojektuotos net 

specialios dėžutės, kurias išeidami namo dar-

buotojai palieka savo spintelėse. Beje, pastato 

dalyse, iš kurių atsiveria gražiausi miesto vaizdai, 

įrengtos ne darbo vietos, o bendravimo erdvės. 

Vietoj žaidimų stalų – 
paskatos išlįsti iš biuro

Pabendrauti darbuotojai gali ir gerdami kavą 

kiekviename aukšte esančiose virtuvėlėse. Ta-

čiau atėjus laikui pietauti visiems – ir tiems, kurie 

maistą nešasi iš namų, tenka nusileisti į apačioje 

interjeras
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esantį restoranėlį. Taip biure išvengiama nepa-

geidaujamų kvapų, o darbuotojai gauna progą 

pakeisti aplinką. 

Dar geriau, jei darbuotojas per poilsio per-

trauką turi motyvą išeiti iš pastato: ar papietauti 

kitoje maitinimo įstaigoje, ar pasėdėti po pušimi. 

O štai sėdmaišių ir stalo futbolo stalų naujausiuo-

se biuruose, anot E. Neniškio, jau mažėja: „Žaidi-

mai trikdo darbo aplinką, nelabai aiški ir jų pridė-

tinė vertė – ar tai padeda susikaupti darbui, ar tik 

jį pamiršti laukiant savo žaidimo sesijos... Ir užsa-

kovai nereiškė pageidavimo turėti žaidimų kam-

barius. Žaidimų darbe mada, matyt, baigiasi.“

Kuriant interjerą čia daug galvota apie tai, 

kaip paskatinti darbuotojus pajudėti. Naujajame 

biure laikomasi nuostatos vengti spausdinti do-

kumentus, ir net tais atvejais, kai tai padaryti bū-

tina, tenka „už bausmę“ nueiti iki vienintelės tam 

skirtos zonos tolimiausiame kampe. Šiukšliadė-

žių prie stalų nėra dėl tos pat priežasties.

Individualumo štrichai 

Vienai darbo vietai Lietuvoje standartiškai skiria-

mas apie 6 kv. metrų plotas, DNB biure jis siekia 

apie 10 kv. metrų. Ir darbo stalai, ir poilsio vie-

tų baldai neatkeliavo į biurą lengviausiu keliu – 

iš kurio nors gamintojo gatavų baldų sandėlio. 

Architektams rūpėjo individualizuoti šiuos ga-

minius, jie tikisi, tad naudotojai jaus, kad tai su-

projektuota ir sukurta specialiai jiems: ar nestan-

dartinės baldų kojos, ar itin plonas stalviršis, ar 

baltą, švarų jo paviršių išryškinanti juoda briauna.

Akustikos suvaldymas biure, kur dauguma 

erdvių – atviros, buvo vienas didžiųjų architek-

tų darbų.

„Apšviestumo, tyro oro, vėsinimo ir šildymo 

reikšmę visi suprato jau anksčiau, o į akustikos 

problemą ilgai buvo žiūrima pro pirštus. Tačiau 

dabar tai laikoma itin svarbiu darbo vietos koky-

bės kriterijumi, darbo aplinkos veiksniu“, – sakė 
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vienas DNB banko interjero autorių. Siekiant 

suvaldyti triukšmingumą, naudota daug spren-

dinių, tarp jų – ir sieninės ąžuolo plokštės, gar-

są sugerianti kiliminė danga, aliuminės, taip pat 

daugiau funkcijų atliekančios, lubų plokštės. 

Ąžuolo ir betono koloritas

Bendras apšvietimas palubėje suprojektuotas 

apšviesti visą patalpų plotą taip, kad papildomų 

stalinių šviestuvų nebereikėtų. Be to, kadangi tai 

yra protingas pastatas, apšvietimo intensyvu-

mas pasireguliuoja automatiškai priklausomai 

nuo to, ar pašvietė saulė, ar užklydo debesis – 

biuro darbuotojai nė nepajunta apšvietos inten-

syvumo pokyčių. Nuo intensyvios saulės akis 

saugo ritininės užuolaidos, žinoma, irgi nusilei-

džiančios automatiškai.

Renkantis tarp žaliuzių ir ritininių užuolaidų 

apsispręsti padėjo ir tai, kad jos leidžia neprarasti 

vaizdo pro langus: užuolaidos palieka bent jau pri-

gesintą vaizdą – lyg žiūrėtum pro bitininko tinklelį. 

Apdailos medžiagos – vienas akivaizdžiau-

sių klientų aptarnavimo ir administracijos darbo 

zonas vienijančių sprendinių. Iš betoną sušil-

džiusio ąžuolo gaminti įvairūs stambūs dekoro 

elementai, skulptūriniai baldai pirmuose aukš-

tuose, taip pat visi branduoliai. Visur biuruose 

panaudota ta pati kiliminė danga, tik socializa-

cijos zonose paliktos intuityvaus orientavimo-

si užuominos – įkomponuoti spalvoti dangos 

kvadratėliai. Pagrindinis biuro koloritas – ąžuo-

lo spalvos ir betono pilkumo kontrastas. Viskas, 

kas ne iš ąžuolo – daugiausia pilkų atspalvių. 

Viena konceptualiausių interjero idėjų – vi-

dinio „Quadrum“ kiemo augalų įleidimas į vidų, 

kur apgyvendinti stiklo dėžėse jie tapo diploma-

tiškomis erdvių pertvaromis. 

Teorinis nuolatinės darbo vietos 
nejaukumas kompensuojamas tuo, 
kad yra galimybė pabūti daugelyje 
darbo vietų. Tačiau taip – asmeninis 
kaktusas turi keliauti drauge su 
šeimininku. / Architektas Edgaras NENIŠKIS /
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Tarp privaloma ir naudinga

albėdamas apie šildymo siste-

mas Vilniaus Gedimino techni-

kos universiteto (VGTU) Aplin-

kos inžinerijos fakulteto Pastatų 

energetikos katedros asisten-

tas, pasyviųjų namų projektuotojas Karolis Janu-

ševičius jas pirmiausia išskiria į šildymo prietai-

sus ir šilumos šaltinius. 

„Šildymo prietaisai – tai pastato patalpai 

šilumą perduodantys elementai. Šiluma gali 

būti perduodama konvekcijos arba spinduliniu 

būdu. Šilumos šaltiniai – įrenginiai, gaminantys 

arba transformuojantys energiją. Pirminė ener-

gija – atsinaujinančių ir neatsinaujinančių ener-

gijos išteklių energija, kuri nebuvo kaip nors 

konvertuota ar transformuota. Šilumos šaltinių 

tipai ir jų efektyvumas pirminės energijos po-

žiūriu – naudojamo energijos nešiklio pirminės 

energijos faktoriaus ir šilumos šaltinio naudingo 

veikimo koeficientas, lemiantis visos šildymo sis-

temos efektyvumą“, – aiškino specialistas. 

Konkrečios energinio efektyvumo klasės rei-

kalavimus atitinkantį pastatą galima suplanuoti 

pasirenkant įvairius sprendinius. 

„Nors atsinaujinančių energijos išteklių nau-

dojimas yra privalomas tik A++ klasės pastatuo-

se, žemesnėms energinio efektyvumo klasėms 

pasiekti irgi galima naudoti šiuos išteklius. Tai yra 

naudinga, kai sudaromos kompromisų galimybės 

renkantis tikslinę energinio efektyvumo klasę už-

tikrinančius sprendinius arba matant ekonominę 

taikymo naudą“, – komentavo K. Januševičius. 

Energiškai efektyvaus namo šildymas: 
ar verta dubliuoti sistemas?

sprendimas

Lina BIELIAUSKAITĖ
Pamažu griežtėjant pastatų energinio efektyvumo reikalavimams, statyto-

jams teks atkreipti dėmesį ir į šildymo sistemos sprendimus. Antai A++ 

energinės klasės statiniuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį bus pri-

valu sugeneruoti iš alternatyvių energijos šaltinių – tokių kaip saulės foto-

voltinės jėgainės ar panašių įrenginių. Nors A ir A+ klasės pastatams to-

kios prievolės nėra, galbūt į pažangias aplinką tausojančias technologijas 

verta orientuotis jau šiandien? Ar šildymo sistemų dubliavimas yra tik ne-

reikalingos išlaidos, ar priešingai – ilgalaikiu periodu taip įmanoma išlošti?

K
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Taktika, taikoma šilumos tiekėjų

Galimi alternatyvūs energijos šaltiniai – saulės 

energija šilumai, elektrai gaminti, vėjo energija ir 

hidroenergija elektrai gaminti. 

„Diegti du šilumos šaltinius tikslinga, jeigu 

galime turėti pigiai energiją generuojantį šalti-

nį, kuris padengia bazinį poreikį (toks, kuris su-

daro didelę dalį visų šilumos poreikių), o trum-

palaikius pikus padengiame brangesnę šilumą 

tiekiančiu, tačiau pigią galią turinčiu šaltiniu. 

Pavyzdžiui, centralizuotos šilumos tiekėjų tokia 

taktika taikoma jau gana seniai – derinant vie-

tos kilmės biokurą su importuojamomis dujomis. 

Atskiro pastato atveju gama gali būti platesnė 

nei dviejų skirtingą kurą deginančių katilų deri-

nys“, – aiškino VGTU atstovas K. Januševičius. 

Anot pašnekovo, Lietuvos teisinė bazė ener-

giškai efektyvių pastatų kontekste sudaro gali-

mybę tarpusavyje palyginti šiuos šilumos šalti-

nius: šilumos tinklai, dujas naudojantys katilai ir 

šildytuvai, skystojo kuro katilai, kietojo kuro kati-

lai, šilumos siurbliai, elektriniai šildytuvai.

„Energiškai efektyviuose pastatuose naudo-

jami šilumos siurbliai, generuojantys šilumą iš 

grunto ir aplinkos oro, derinami su centralizuo-

tais šilumos tinklais, dujiniais katilais, o kai ku-

riais atvejais – ir elektriniais šildytuvais. Kiekvie-

nas derinio pagrįstumas ir naudingumas turėtų 

tenkinti ne tik siekiamos energinio efektyvumo 

klasės reikalavimus, bet ir kitų statybos techni-

nių reglamentų nuostatus, nurodančius tausoti 

energiją ir pagrįsti ekonominę pasirinkto spren-

dimo naudą“, – komentavo specialistas. 

Ekonomiškai pagrįsta investicija

Anot pašnekovo, kita alternatyva – biokurą degi-

nantys katilai – yra brandi ir išbandyta technologi-

ja, kuri gerai žinoma daugeliui buitinių naudotojų. 

Šie katilai nepasižymi tokiu aukštu naudin-

gumo lygiu, tačiau naudojant biokurą gaunamos 

mažos pirminės energijos sąnaudos, leidžiančios 

pasiekti gerus energinio efektyvumo rodiklius.

Specialisto patirtis byloja, kad daugeliu atve-

jų aplinką tausojančių technologijų paprastasis 

atsiperkamumas viršija penkerius ar šešerius 

metus, tačiau tai priklauso nuo diegiamos tech-

nologijos ir tiekiamos energijos kainos. 

„Technologijų ir rinkos progresas skatina 

žaliąsias technologijas atpigti, o naftos, dujų ir 

elektros kainos ilgalaikėje perspektyvoje auga. 

Dėl šios priežasties žaliosios technologijos tam-

pa ne tik socialinės atsakomybės ir darnaus, tva-

raus požiūrio demonstravimo įrankiu, bet ir eko-

nomiškai pagrįsta investicija į energinį saugumą 

bei nepriklausomybę“, – teigė VGTU atstovas 

K Januševičius. 

Pirmiausia – išsiaiškinti 
energijos poreikį

Architektas, pasyviųjų namų projektuotojas Rytis 

Kaminskas teigė, kad vienareikšmio atsakymo, 

koks šildymo būdas yra optimalus, ekonomiš-

kiausias, nėra. 

„Šis sprendimas yra priimamas kiekviename 

konkrečiame projekte, konkrečiame name. Ir pir-

miausia reikia pradėti ne nuo klausimo, kuo šil-

dysimės, o suprojektuoti, sukonstruoti pastatą, 

užtikrinti jo sandarumą taip, kad šildymui reikėtų 

mažai energijos. Ir tik apskaičiavus konkretaus 

objekto poreikį reikėtų pradėti analizuoti, koks 

šaltinis ar būdas leistų tokį energijos kiekį paga-

minti optimaliai“, – įvardijo specialistas. 

Tačiau įvertinant nedidelį aukšto energinio 

efektyvumo pastatų energijos poreikį dubliuoti 

juose šildymo sistemas yra neracionalu. 

„Net ir apsisprendę įsirengti geoterminį šil-

dymą žmonės neretai planuoja alternatyvų šildy-

mo būdą, pavyzdžiui, kietuoju kuru, nes gal bus 

labai brangu. Tačiau tai yra didelės papildomos 

sąnaudos, kurios nereikalingos, jeigu pastatas 

tikrai yra energiškai efektyvus“, – teigė architek-

tas R. Kaminskas. 

Kalbėdamas apie tendencijas specialistas 

pastebi, kad jau dabar vis daugiau energiškai 

efektyvių namų statytojų atsigręžia į saulės ener-

gijos sistemas, nes tokios sistemos ir tobulėja, 

ir pinga: „Saulės kolektoriai karštam vandeniui 

gaminti šiandien diegiami turbūt aštuoniuose 

iš dešimties mūsų projektų. O jeigu žmogus to 

nedaro dabar – bent jau numato, kaip ateityje 

reikėtų įrengti inžinerinę sistemą – kaip paruošti 

stogą saulės kolektoriams ar baterijoms pastaty-

ti, kad prireikus nereikėtų jo ardyti, kaip išspręsti 

akumuliacinės talpos techninėje patalpoje arba 

katilinėje klausimus.“ 

Vienareikšmio atsakymo,  
koks šildymo būdas yra optima-
lus, ekonomiškiausias, nėra. 
/ Rytis Kaminskas ir Karolis Januševičius,  

pasyviųjų namų projektuotojai /
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