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1. URBANISTINĖ IDĖJA 
 

Sporto ir sveikatinimo centras „Aukštaitija” yra netoli miesto centro. Jį supa netankios 
urbanistinės struktūros: sodybinis užstatymas sklypo vakarinėje dalyje, žalioji erdvė - Jaunimo sodas 
rytuose, atvira erdvė atsiverianti į Nevėžio upę sklypo pietinėje dalyje. Esamas kompleksas šioje 
aplinkoje galėtų veikti kaip traukos centras, tačiau pasyvi teritorijos viešoji funkcija izoliuoja kompleksą 
nuo miesto gyvenimo. 

 
Sklypo dalyje, kurią riboja Nevėžio, A. Jakšto gatvės ir komplekso pastatai, 

projektuojama daugiafunkcė viešoji erdvė. Naujai formuojama demokratiška erdvė naikina griežtą ribą 
tarp žaliosios zonos ir aikštės. Vientisa sistema kuriama neformaliais žaliųjų plotų ir funkcijų inkliuzais. 
Jie aiškiai matomi nuo gatvės, lengvai pasiekiami lankytojams ir tarnauja kaip jungtis tarp pastato ir 
miesto. 
 

2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

 

DAUGIAFUNKCĖ VIEŠOJI ERDVĖ 

Rekonstruojamos aikštės kietosios dangos plotas yra mažinamas ir kuriama vientisa 

viešoji erdvė. Joje formuojamos aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio funkcijos: vaikų žaidimų aikštelė, 

lauko teniso stalai, šachmatų stalai, treniruoklių zona, sūpynės. Sąmoningai atsisakoma klasikinės takų 

hierarchinės struktūros. Srautus link pagrindinio komplekso įėjimo intuityviai nukreipia traukos taškai. 

Įvertinant sklype esančius reljefo skirtumus, siūloma per visą aikštės ilgį formuoti tolygų 

nuolydį nuo naujojo pastato iki senųjų laiptų palei A. Jakšto g.  Formuojant šį nuolydį uždengiama dalis 

esamo komplekso fasado laiptų, taigi dingsta poreikis turėti atskirą žmonių su negalia pandusą patekti 

į pastatą. Toks sprendimas sukuria sklandų judėjimą komplekso teritorijoje, viešoji erdvė tampa lengvai 

prieinama ir naudojama visiems lankytojams lygiavertiškai.  

Projektuojamas erdvinis akcentas - fontanas „Debesis“, kuris jungia aktyvaus ir 

pasyvaus poilsio zonas. Tai vandens dulksnos fontanas, kuriame iš plastiškos formos vamzdžio 

skleidžiama vandens dulksna, kurianti lengvo debesies iliuziją.  Šis aktyvaus meno objektas neįprastas 

ir kuria trauką į viešąją erdvę. Žiemos metu fontano grindinys turi galimybę tapti ledo čiuožykla. 
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JUDĖJIMAS SKLYPE 

Numatomas patogus patekimas į sklypą nuo Nevėžio, Stoties ir A. Jakšto gatvių. Siūlomas 

naujas pėsčiųjų ir dviratininkų ryšys nuo Marijonų gatvės į komplekso viešąją erdvę.  

 

TRANSPORTO  PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

Automobilių stovėjimas yra organizuojamas ties A. Jakšto gatve, numatant 4 stovėjimo vietas 

žmonėms su negalia, 10 motociklams, 1 vietą autobusui bei 2 elektromobilių krovimo stotelėms. Dar 

dvi vietos žmonių su negaliu parkavimui projektuojamos Nevėžio g. pradžioje.  

Šiaurinėje aikštės dalyje esanti betono konstrukcijos stoginė yra renovuojama ir pritaikoma 

dviračių stovėjimui. Joje įrengiami stovai talpinantys 40 dviračių. Stoginė yra perkeliama į atnaujinamos 

aikštės šiaurės vakarų dalį.   

Šiaurinėje sklypo dalyje projektuojamas ūkinis kiemas, kuriame numatomas privažiavimo 

taškas komplekso aptarnavimui. Ypatingais atvejais ( gaisro, skubios pagalbos ) privažiavimas galimas 

iš Nevėžio gatvės, per viešąją erdvę, kietąja danga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

 

Pagrindinė projekto architektūrinė idėja - suprojektuoti objektą, kuris su esamu 
kompleksu „Aukštaitija“ kurtų darnų ir vientisą architektūrinį ansamblį. Projektuojamo priestato pietinė 
pusė atitraukta nuo esamo pastato pagrindinio fasado. Formuojama laisva erdvė - kavinės terasa, kuri 
sustiprina ryšį tarp vidaus ir išorės. Galinė priestato dalis projektuojama kaip esamų pastatų tūrio 
pratęsimas. Tokiu būdu esamas pastatas nepraranda savo vertingųjų savybių ir reprezentatyvumo. 

 
Projektuojamas minimalistinis, paprastos formos tūris. Pagrindiniame fasade 

projektuojama stiklinio fasado dalis - “ekranas”, kuris formuoja stiprų lauko-vidaus ryšį. Jis jungia 
pagrindinę baseino erdvę su viešąja erdve lauke, įtraukdamas įvairius žmones į šios vietos gyvenimą. 
Stiklo “ekrano” vertikaliųjų elementų ritmika pratęsia esamo pastato fasado tūrinius elementus. 
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4. PASTATO PLANINĖ STRUKTŪRA 

 

Naująjį baseino pastatą sudaro trys antžeminiai aukštai. Pirmasis aukštas tiesiogiai 

jungia ir kuria bendras erdves su esamo pastato pirmuoju aukštu. Antras ir trečias aukštai tiesioginių 

ryšių su senuoju pastatu neturi. Vertikalūs ryšiai projektuojami taip, kad naujasis priestatas netrukdytų 

esamo komplekso funkcionavimui. Pagrindinis įėjimas yra organizuojamas per esamo pastato 

vestibiulio erdvę. Atskiras įėjimas numatomas į kavinės terasą.   

 

Pirmame aukšte yra numatomos viešai prieinamos erdvės (informacinis centras, poilsio 

zona, kavinė) ir zonos, į kurias galima patekti tik su leidimu (pagrindinė didžiojo baseino erdvė, SPA ir 

poilsio zona, renovuojamas mažasis baseinas, lankytojų persirengimo rūbinės bei kitos reikalingos 

pagalbinės patalpos).  

Patekus į pastatą pro pagrindinį  įėjimą lankytoją pasitinka informacinis centras ir rūbinės. 

Lauko rūbams saugoti siūlomos spinteles su užraktu. Jų projektuojama 450 vietų. Informacinis centras 

yra numatomas atviroje erdvėje greta rūbinės. Naikinant patalpų bloką šiaurinėje vestibiulio dalyje, jų 

vietoje yra įrengiama poilsio zona. Ji lankytojus intuityviai nukreipia į naujojo priestato erdves. Kavinės 

zona yra projektuojama su vizualiniu ryšiu į didįjį baseiną. Iš šios erdvės galima patekti į žiūrovų 

tribūnas. Šalia kavinės zonos per saugumo vartelius yra patenkama į lauko avalynės saugyklą. Palikus 

lauko avalynę, patenkama į rūbinių zoną. Rūbinės yra skirstomos į vyrų, moterų ir šeimos rūbines. 

Siekiant šeimoms suteikti privatumo ir komforto, vietoj didelės bendros erdvės, numatomos keturios 

patalpos. Viena iš jų yra pilnai pritaikyta žmonėms su negalia. Persirengus galima patekti į didžiojo 

baseino erdvę, sveikatinimo zoną, mažąjį baseiną. Didžiojo baseino erdvėje yra projektuojamas 50 m. 

ilgio baseinas su galimybe jį atskirti į du 25 m. ilgio baseinus. Baseinas atitinka FINA standartus. Šalia 

baseino yra projektuojamos 600 vietų žiūrovų tribūnos. Išnaudojant erdvę po tribūnomis yra numatomos 

baseino inventoriaus ir techninės patalpos. Sveikatinimo zonoje yra dvi organiškų formų masažinės 

vonios ir vienas vaikų baseinas. Taip pat išnaudojant erdvę po žiūrovų tribūnomis, projektuojamos 

keturios pirtys (dvi suomiškos, viena rusiška ir viena garinė). Sveikatinimo zona yra atskirta mažojo 

baseino erdvės skaidria pertvara, izoliuojant erdvę nuo baseino erdvėje keliamo triukšmo. Pro SPA 

zonos vitrinos langus projektuojama žalioji erdvė, kuri kuria raminantį, atpalaiduojantį foną.  

Esamo mažojo baseino erdvė yra renovuojama naikinant baseine esančias tribūnas,  skaidriomis 

vitrinomis formuojami vizualiniai ryšiai su sveikatingumo zona ir sporto klubu. Atnaujinamas šuolių 

bokštelis, baseinas pritaikomas žmonėms su specialiaisiais poreikiais.  

 

Antrame aukšte yra projektuojamas sporto klubas su dviem atskiromis grupinių užsiėmimų salėmis. 

Sporto klubas turi vizualinį ryšį su didžiojo ir mažojo baseino erdvėmis, pro langus atsiveria vaizdas į 

komplekso stadioną.  

 

Trečiame aukšte yra numatomos dvi patalpų grupės: baseino administracijos, darbuotojų patalpos ir  

masažų, kineziterapijos kabinetai. Darbuotojų poilsio zona su virtuve projektuojama kaip atviro plano 

erdvė. Ji turi vizualinį ryšį su didžiuoju baseinu. Šalia poilsio erdvės yra numatoma susitikimų erdvė su 

galimybe ją transformuoti. Baseino administracijos darbuotojų patalpa yra pritaikyta komfortiškai dirbti 

10 žmonių. Trenerių zonoje yra numatomi dušai, san. mazgai. Čia dirbantys treneriai taip pat gali 

apžvelgti baseino erdvę ir čia besitreniruojančius plaukikus.  

Masažo, kineziterapijos kabinetų patalpos pasiekiamos per atskirą holą. Jame 

projektuojami atskiri san. mazgais skirti lankytojams.  
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5. DIZAINO SPRENDINIAI 

 

ESAMO KOMPLEKSO FASADO RENOVACIJA 

Esamo komplekso pagrindinis fasadas yra rekonstruojamas. Siūloma panaikinti esamą 

žalios spalvos fasadų apdailą, gražinti pastatui jo pirminę išraišką - baltą faktūrinį tinką, langus. Esamus 

langus ties laiptinėmis siūloma keisti stiklo blokeliais, kurie projektuoti originaliame projekte. 

 

NAUJOJO PRIESTATO MEDŽIAGIŠKUMAS 

Naujo pastato apdailai pasirenkama neutrali medžiaga - baltas faktūrinis tinkas. Tai ta 

pati apdailos medžiaga, kuri numatoma esamo pastato fasado rekonstrukcijoje. Taip kuriamas 

architektūrinės raiškos vientisumas. Interjere projektuojami konstruktyviniai elementai iš medžio. Šis 

medžiagiškumas atsispinti lauko viešoje erdvėje – terasoje, tarsi interjero ir eksterjero inversija.  

 

INTERJERAS 

Projektuojant komplekso interjerą, siekiama kurti šviesas, laisvas erdves, kurios veiktų 

kaip fonas aktyvioms veikloms. Dominuoja natūralios ir lengvos medžiagos: šviesių tonų sienos, lieto 

betono, akmens masės grindys. Visame pastato interjere projektuojami medienos akcentai, kurie 

reflektuoja naujojo pastato konstruktyvo sprendinį - klijuotos medienos sijas ir kolonas. Erdvėms 

būdingas vizualinis ryšys su skirtingomis funkcijų zonomis: didžioji baseino erdvė turi vizualinį ryšį su 

kavine, sporto klubu, sporto klubas su mažojo ir didžiojo baseino erdvėmis, sveikatinimo zonos su 

mažuoju baseinu. Siekiama sukurti erdvinius ryšius, kurie stipriai veikia visame komplekse ir skatina 

tiek viešosios erdvės tiek komplekso lankytojus atrasti naujas netikėtas erdves. 

 

AKUSTIKA 

Ypatingas dėmesys yra skiriamas akustikai, kuri yra vienas iš svarbiausių vidaus erdvių 

kokybės faktorių sporto kompleksuose. Didžiojo ir mažojo baseino erdvėse ant lubų ir sienų  yra 

integruojamos baltos spalvos hidrofobinės akustinės plokštės. Kavinės erdvės lubos yra formuojamos 

iš baltos spalvos akustinių lamelių su integruojamais šviestuvais. Visos projekte naudojamos akustinės 

medžiagos turi būti atsparios išorės veiksniams ir būti lengvai valomos.  

 

APŠVIETIMAS 

Numatoma naudoti išmaniąją LED apšvietimo sistemą, kuri pati parinktų reikiamą komfortišką šviesos 

intensyvumą kintat paros lakui. Tai tvarus sprendimas, kuris leistų ilgainiui sutaupyti elektros energijos.  

 

ERGONOMIKA 

 

Visame komplekse numatoma įrengti komfortiškus, žmogaus reikmes atitinkančius baldinius 

sprendimus. Didžiojo baseino erdvėje žiūrovų tribūnose numatoma naudoti ergonomiško dizaino 

atlenkiamas kėdes, palei langą projektuojami integruojami suolai.  

 

6. KONSTRUKCIJOS 

 

Pastate naudojama kombinuota laikančiųjų konstrukcijų sistema. Pagrindinėje didžiojo baseino erdvėje 

naudojama klijuoto medžio (CLT - Cross laminated timber) santvarinė konstrukcija. Klijuoto medžio 

konstrukcija pasirenkama dėl tvarumo ir estetikos aspektų. 

Likusioje pastato dalyje naudojamos gelžbetonio konstrukcijos.  

Pagrindinio fasado ekrane naudojama trijų kamerų stiklo paketų sistema. 
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6. TVARUMAS 

Projekte siekiama vadovautis tvaraus vystymo aspektais. Dėmesys skiriamas 

kompleksiškai susijusioms projekto dalims platesniu masteliu visuose statinio gyvavimo ciklo 

etapuose. Esamo pastato panaudojimas projekte svarbus, ne tik kaip tausojantis aplinką, bet ir 

kontekstualiai vertingas sprendinys. Projekte numatomi A+ energetinės klasės sprendiniai. Didelis 

dėmesys skiriamas tvarių medžiagų parinkimui, kurios atitinka BREEAM klasifikavimo standartus.  

 

SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMA 

Siekiant užtikrinti energetiškai ir ekonomiškai 

efektyvų išlaikymą yra pasitelkiamas tvarios architektūros 

principas - panaudojama atsinaujinančios saulės energijos 

gamyba. Per metus žemės paviršių Lietuvoje pasiekia apie 

1000 kWh/m2 saulės energijos. Nors šis rodiklis yra mažesnis 

nei Centrinėje Europoje, tačiau Lietuvą pasiekiantis saulės 

energijos kiekis yra pakankamas, kad būtų galima gaminti 

šiluminę energiją.  Saulės kolektoriai, sumontuoti ant baseino 

stogo, naudojami karšto vandens gamybai.  

 

DIENOS ŠVIESA 

Norit sumažinti energijos sąnaudų poreikį 

dirbtiniam apšvietimui yra maksimaliai išnaudojama natūrali 

dienos šviesa. Stoglangiai, stiklo fasadai bei išilginiai langai 

užtikrina maksimalios natūralios šviesos patekimą į patalpas. 

Naudojamos naujausios technologijos, kaip stiklo paketai, iš 

kurių dalis turėtų integruotus saulės elementus. Siekiant 

kontroliuoti šilumos ir šviesos srautą, numatoma įrengti 

inovatyvius fasadinius roletus, kurie automatiškai veiktų pagal 

poreikį. 

 

KONSTRUKCIJOS 

Pastate naudojama kombinuota laikančiųjų 

konstrukcijų sistema. Pagrindinėje didžiojo baseino erdvėje 

naudojama klijuoto medžio (CLT - Cross laminated timber) 

konstrukcija. Klijuoto medžio konstrukcija pasirenkama dėl 

tvarumo ir estetikos aspektų. Medienos konstrukcijos, 

gaminamos lokaliai, mažina CO2 kiekį gamybos ir 

eksploatacijos metu, lyginant su kitų konstrukcijų tipais. 

Stoglangiai 

 

KITOS PRIEMONĖS 

 Ultravioletinės dezinfekavimo sistemos leidžia sumažinti chloro naudojimą iki 30%. Jie taip pat 

sumažina šalutinių produktų išskyrimą, kurie gaunami vandens dezinfekavimo metu.  

 Numatomas vandens lietaus surinkimas. Perteklinis kritulių kiekis surenkamas ir 

panaudojamas augalų laistymui, san. mazguose.  

 Pastato šildymas – geoterminis. Jis nereikalauja ypatingų klimato sąlygų, nepriklauso nuo 

paros laiko ir gali būti išgaunama 365 dienas per metus. Pagrindiniai jo privalumai: saugumas, 

švara ir tvarumas.  

 Dinaminis dirbtinio apšvietimo reguliavimas sensoriais, priklausomai nuo paros laiko, žmonių 

skaičiaus ir scenarijų. Naudojami aukštos kokybės automatizuoti šviestuvai.  

 Perdirbtų medžiagų panaudojimas statybinėse ir apdailos medžiagose,  interjero elementuose 

(baldai, šviestuvai, akustiniai sprendiniai ir kt.). 

 Sodri augalija viešoje urbanistinėje erdvėje padės išvalyti CO2 kiekį aplinkoje. 
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7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

 

 

 

 

 

PAVADINIMAS 
MATO 
VIENETAS 

KIEKIS PASTABOS 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 41 375  

2. užstatymo plotas   Esamas užstatymo plotas 
5579, esamas užstatymo 
tankumas 14,30 %.  
Griaunamų pastatų 
užstatymo plotas 912 m².  
* negalima įvertinti, nes 
nėra pateiktas bendras 
esamų pastatų 
intensyvumas.  

2.1. projektuojamo priestato (baseino) 
užstatymo plotas  

m2 3370 

2.2. bendras užstatymo plotas  m2 8037 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 19,4 

4. sklypo užstatymo tankis           % * 

5. želdynų plotas sklype % 15  

6. automobilių stovėjimo vietų skaičius 
neįgaliesiems 

vnt. 6 

Ne sklype, o užstatymo 
gretimybėse.  

7. autobuso stovėjimo vieta  vnt. 1 

8. motociklų stovėjimo vietų skaičius  vnt. 10 

9. elektromobilių krovimo vietų skaičius  vnt. 2 

II SKYRIUS. PASTATAI 

NEGYVENAMASIS PASTATAS (BASEINAS), YPATINGASIS STATINYS  
 

1. Pastato paskirties rodikliai  (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų 
apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 
Sporto paskirties statinys 
(50 metrų baseinas, 600 
žiūrovų vietų) 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  6018 
 

 

3. Pastato naudingasis plotas.  m2 5146  

4. Pastato tūris.   

4.1. Naujo statinio tūris  m3 38 143  

4.2 Rekonstruojamas tūris  m3 6117  

5. Aukštų skaičius. vnt. 3 Požeminis aukštas – 
techninis, neįtrauktas.  

6. Pastato aukštis.  m 13,3  

8. Energinio naudingumo klasė  klasė A+  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė   

klasė B  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis klasė 1  
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8. PRELIMINARI SĄMATA  

Skaičiavimai atlikti remiantis Statinių Statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiai 

rodikliai pagal 2019 metų kovo mėnesio statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, pateiktas UAB 

„Sistela“.  

1.GRIOVIMO DARBAI  

Bendras griaunamų statinių tūris: 

1684,58 + 3687,14 = 5371,72 m³  

Skaičiuojamoji kaina: 

Negyvenamosios paskirties (viešojo 

naudojimo) pastatai / statybos produkto 

pavadinimas – plytų mūro, mišrių 

konstrukcijų – 29,75, EUR ( už m³ ). 

5371,72 m³  X 29,75 EUR = 159 808, 67 

EUR 

 

2.STATINIŲ STATYBA IR REKONSTRUKCIJA  

Nauja statyba, bendras tūris: 

28550.48 + 2990.31 + 6602.77 = 

38 143, 56 m³ 

Skaičiuojamoji kaina: 

Jei statinio tūris didesnis nei 

15000 m³, naujos statybos kubinio 

metro kaina sporto paskirties 

statiniams skaičiuojama 113, 82 

eurų.  

Numatomi padidinti reikalavimai 

energinio naudingumo klasei A+ 

klasės koeficientas 1,15 tokiu 

atveju kaina už kubinį metrą 

130,89 eurų. 

Numatomi padidinti kokybės reikalavimai naujos statybos pastato (statinio) apdailai, grindų dangau 

bei įrangai, statinio statybos 1 m³ kaina didinama koeficientu 1,20.  

Tokiu atveju kubinio metro kaina 157,06 eurų.  

38 143, 56 m³ x 157,06 EUR = 5 990 827.53 EUR 

 

Rekonstruojama statyba, bendras tūris: 4235 + 1882.48 = 6117.48 m³ 

Skaičiuojamoji kaina: 

Naudojama kubinio metro kaina kultūros statiniams (nes leidinyje sporto paskirties statinių 

rekonstrukcijos įkainis nėra pateiktas), jei objekto tūris yra didesnis nei 5000 m³, tai kubinio metro 

kaina 148, 20 EUR.  

Kai rekonstruojant pastatą (statinį) keičiamas patalpų išplanavimas, didinamos arba mažinamos 

angos, numatoma aukštos kokybės apdaila koeficientas didinamas 1,25, tuomet kubinio metro kaina 

185.25 euro.  

6117.48 m³ x 185.25 EUR = 1 133 263, 17 EUR 
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Bendra projekto vertė: 
GRIOVIMAS 159 808, 67 EUR 
NAUJA STATYBA 5 990 827.53 EUR 
REKONSTRUKCIJA 1 133 263, 17 EUR 
VISO: 7 283 899, 37 EUR 
 
Pastabos:  

 Ši samata apima bendrastatybinius ir apdailos darbus. Specializuoti baseino įrengimai, baldai 

ir kita įranga nėra įtraukti į samatą;  

 Nėra įvertinta lauko terasos, įeinančios į baseino užstatymo zoną, samata;  

 Neįvertinti lauko įrengimo darbai;  

 Tvarios architektūros sprendiniai gali padidinti samatos kainą, šie sprendiniai nėra tipiniai ir 

negali būti įvertinti koeficientu;  

 

PRIEDAS NR. 1 ANALOGINIS PROJEKTAS, 2019 M. LIETUVA, MOLĖTŲ M. 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių pavadinimas 
Kaina Eur be 

PVM  

1. Statinio architektūros darbai 513998.82 

2. Statinio konstrukcijos 1210037.42 

3. Vandentiekis, nuotekos 192566.34 

4. Šildymas 113089.73 

5. Vėdinimas 396312.77 

6. Šilumos punktas 37107.44 

7. Elektros darbai 99239.80 

8. Elektroniniai ryšiai 11985.60 

9. Apsauginė signalizacija 75484.05 

10. Gaisrinė signalizacija 11910.03 

11. Įgarsinimo sistema 32604.64 

12. Automatikos dalis 62886.89 

13. Baseino įranga 205500 

14. Pirčių įranga 72267.58 

15. Technologiniai įrenginiai ir baldai 107480 

16. Lauko šilumos tinklai 12169.49 

17. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai 128500.00 

18. Lauko elektros tinklai, elektroniniai ryšiai 24754.70 

19. Aplinkos tvarkymo darbai 178574.21 

  Suma be PVM: 3486469.51 

  PVM 21%: 732158.60 

  Suma su PVM: 4218628.11 

 

Aukščiau pateikiama analoginio projekto Lietuvoje, Molėtuose, projektuoto 2019 metais 

samata. Pastato bendras plotas apie yra 2110 m². Galima teigti, kad kvadratinio metro kaina tokiu 

atveju yra 1999 Eur už kvadratinį metrą, įskaitant pridetinės vertės mokestį.  

Bendrasis projektuojamo ir renovuojamo pastato plotas: 6018 m² 

Skaičiuojamoji kaina: 

6018 m²  X 1999 EUR = 12 029 982 EUR  


