
















lstorizmo architektOros pastat4 kompleksas statytas XXa. pradzioje (1901-1903), kaip cannes 
Rusijos Poleses gelezinkelio valdybos pastatas (architektas Tadeusas Rostvorovskis). Terasa su 
pusrOsi4 suprojektuoti priesais pagrindini 7 aukst4 Peterburgo mastelio pastatq, nuo pastatymo 
praktiskai nepakito ir islaike visus laikotarpiui bOdingus bruozus. 

Sklypas trikampio piano, vakarineje dalyje besiribojantis su Mindaugo g., siaures rytineje dalyje su 
J. Basanaviciaus g. ir pietuose su greta esanciu gelezinkelio valdybos pastatu. Siaures rytineje sklypo
dalyje yra rekonstruojamas pastatas -pusrOsis. Patekimas i pastatq pro duris nuo J. Basanaviciaus
puses, pro vartelius - nuo Mindaugo g. puses i terasq. Fasadai tinkuoti, plyt4 moro. Tvoros stulpeliai
mOriniai tinkuoti, apskardinti, su metaline tvorele tarp j4. J.Basanaviciaus ir Mindaugo gatvi4 sankirtoje
ikomponuotas paminklas rasytojui Romenui Gary. Stogas virs pusrOsio vienslaitis, dengtas skarda,
pereinantis i teras9, kurioje siuo metu auga dideli medziai, ardantys pastat4 ir statini4 pamatus. 
PusrOsis siuo metu neeksploatuojamas, jame praktiskai nuo pat pastatymo veike kavine. 

SI0LOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 

Remiantis uzsakov4 suformuluota uzduotimi, siOlomi sie tvarkybos darb4 ir rekonstrukcijos 
sprendiniai: 

Tvarkybos darbai: 

Pastato - kavines pamat4 ir fasad4 tvarkybos darbai, buvusio lango atstatymas, tvoros stulpeli4, 
grot4, varci4 tvarkyba. 

Rekonstravimo darbai: lskirtus medzius, numatomas kavines torio ispletimas pozemineje dalyje, 
visame sklypo plate ir evakuacines laiptines irengimas terasoje. 

Laiptinei uzdengti siOlomas variantas: 

Laipin� uzdengiant modernia pavesine/paviljonu. SiOlomas gelezinkeli4 tiltams bOdingo motyvo 
metalinis karkasas uzstiklintas stiklo paketais. 

Virs kavines patalp4 esantis stogas, projektuojamas sutapdintas - taip antzemineje dalyje 

suformuojant dviej4 lygi4 (virs esam4 patalp4 ir virs naujai irengiam4 patalp4) teras9, kurioje 
projektuojami svieslangiai pusrOsio patalp4 natoraliam apsvietimui. 

Atlikus numatomus darbus treci4.i4 asmen4 interesai nebus pazeisti, Vilniaus 
senojo miesto vietos su priemiesciais (kodas 25504), Vilniaus senamiescio (unikalus kodas 
16073), Gelezinkelio valdybos pastat4 komplekso (kodas 28008) ir Gelezinkelio valdybos 
pastat4 komplekso terasos (kodas 28011) vertingosioms savybems pakenkta nebus. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1. 1. Pastatas (unik. nr. 1097-1000-4012) 
1.1. Bendras plotas 
1.2. Bendras plotas 
1.3. Naudingas plotas 
1.4. Naudingas plotas 
1.5. Pagalbinis plotas 
1.6. Pastato tūris 
1.7. Pastato tūris 
1.8. Pastato aukštų skaičius 
1.9. Pastato aukštų skaičius 
1.10. Pastato aukštis 
1.11. Pastato atsparumas ugniai (I,II,III) 
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