
 
 
 

PARAIŠKA  
(Užpildytų paraiškų lauksime iki 2012 metų sausio 31 d.) 

 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto 

konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2011“ 
 

1. Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas): AB „Hanner“ 
 
 
2. Projekto pavadinimas:  „Gudelių šilas“ 
 
 
3. Projektuotojas: APF „GRAFO“ 
 
 
4. Architektas: Raimondas Pilkauskas 
 
 
5. Užsakovas: AB „Hanner“ 
 
 
6. Generalinis rangovas (rangovas): UAB „Hanner Development“ 
 
 
7. Kategorija (gyvenamasis/komercinis/daugiafunkcinis): Gyvenamasis 
 
 
8. Projekto vieta (pateikiamas miesto žemėlapis su pažymėta objekto vieta jame). 



 
 
9. Projekto vizualinė informacija: pateikiamos 3-4 kokybiškos, vidutinės raiškos fotonuotraukos (viena nuotrauka neturi būti didesnė nei        
2 MB). Taip pat pageidautina – trumpa vaizdo medžiaga apie projektą (galima pateikti nuorodą į video failų talpyklą, pvz. 
www.YouTube.com) 

  
 

http://www.youtube.com/


  

 
 
 
10. Pagrindinės statinio ekonominės ir techninės charakteristikos, energetinio efektyvumo rodikliai: sienų ir lubų šiluminė varža, vidutinės 
energijos sąnaudos statinio apšildymui/vėdinimui.  
 
Statinių kategorija-ypatingas statinys. Pastatai -  šešių aukštų, sekcijinio tipo, rytų – vakarų orientacijos. Pastatų 
atsparumas ugniai – I laipsnis, gaisro apkrova – I kat., gaisrinis pavojingumas – CO klasė, konstrukcijų gaisrinio 
pavojingumo klasė KO. Skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kv.m pastato naudingojo ploto per 
metus – 117,26kWh, energinio naudingumo klasė – B. Akustinio komforto klasė – C. Insoliacija > 2,5 val. Žalingų 
veiksnių nėra. Išorės sienų šiluminė varža R – 5,1 (m2K)/W, stogo  šiluminė varža – 6,67 (m2K)/W. 
 
Pateikiamas pastato/pastatų energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais (Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatais, 
Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas, Pastato būklės duomenys). Taip pat pageidautina paminėti Pastato 
energinio naudingumo sertifikate tiesiogiai neatsispindimus architektūrinius erdvinius sprendimus, tausojančius išteklius, energiją, 
formuojančius patalpų šiluminį ir apšvietimo komfortą. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
11. Projekto santykis su aplinka: pažymėti pagrindinius projekto privalumus – atstumus iki pagrindinių miesto sociokultūrinių, transporto 
infrastruktūros, objektų; paminėti teritorijos, kurioje yra pristatomas projektas, tolimesnę vystymo perspektyvą (pagal miesto bendrąjį 
planą, kitų vystytojų planus šioje teritorijoje), kita. 
 
Gyvenvietė „Gudelių šilas“ yra unikalioje miško viduryje esančioje aikštelėje. Nuo miesto triukšmo ir dulkių gyventojus 
patikimai saugo visą gyvenvietę žiedu supantis pušynas. Dėl palankaus namų išdėstymo pagal sklypo ribas vidinėje 
gyvenvietės dalyje pavyko sukurti labai erdvų vidinį kiemą, kuris apželdintas veja ir augalais, įrengti pasivaikščiojimo takai, 
suoliukai bei dekoratyvinis baseinėlis su fontanu. „Gudelių šilo“ gyvenvietę sudaro septyni 6 aukštų namai, kurių kiekvienoje 
laiptinėje yra 17–30 butų. Iš viso gyvenvietėje yra tik 282 butai. Vidinis kvartalo kiemas suformuotas aptveriant tarp namų 
esančius tarpus dekoratyvine tvora su rakinamais varteliais. Šis kiemas patrauklus ir dėl to, kad jame neleidžiama statyti 
automobilių. Visi gyventojų automobiliai statomi požeminėje aikštelėje, į kurią galima patekti tiesiai iš namo liftu. Kuriant 
„Gudelių šilo“ gyvenvietę, ypatingas dėmesys buvo skiriamas šviesos patekimui į butus. Namai suprojektuoti taip, kad 
neužstotų saulės – vienas prieš kitą esantys namų fasadai nutolę daugiau kaip per 100 metrų. Dauguma butų – dvipusiai, o 
vienpusiai butai orientuoti į rytų, pietų ir vakarų puses. 
 
 
12. Lietuvos gamintojų produkcija: nurodyti, kokios medžiagos ar įrengimai, sukurti Lietuvoje šalies gamintojų yra panaudoti 
įgyvendinant projektą. 
Papėdės, rūsio sienų blokai, perdangos plokštės, sąramos, kiti betono ir gelžbetonio gaminiai, betono mišiniai, skiediniai - UAB 
"Markuciai" 
Plytos - UAB "Simpras" 
Apšiltinimo medžiagos: vata - UAB "Paroc"; putų polistirolas - UAB "Kauno šilas". 
Hidroizoliacinės dangos - UAB "Gargzdu mida" 
Keraminės ir akmens masės plytelės - "Dvarčionių keramika" 
Polietileniniai vamzdziai - UAB "Plasta" 
Ortakiai - UAB "Amalva" 
Stiklo paketai - AB "Panevėžio stiklas" 
Langai, durys, garažo vartai - surinkti Lietuvoje, žaliava nelietuviška. 
Šaligatvio plytelės, trinkelės ir kiti gerbūvio elementai. 
 
 
Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas) – Gintarė Avulytė, 861626547, gintare@hanner.lt  
 
Projekto interneto svetainė (jeigu yra): www.gudeliusilas.lt  

mailto:gintare@hanner.lt
http://www.gudeliusilas.lt/

