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UAB „ARCHIFONAS“
Architektas/ projekto vadovas nuo 2012 – iki šiol.
Ypatingų ir neypatingų statinių projektavimas.
Teritorijų planavimo projektų rengimas.
Projektų vadovo veikla, projektų autorinė vykdymo priežiūra.
UAB „TIKSLI FORMA“
Architektas/ projekto vadovas 2004 – 2007 m.
Ypatingų ir neypatingų statinių projektavimas.
Teritorijų planavimo projektų rengimas.
UAB „VP MARKET“
Architektas / projekto vadovas 2001- 2004 m.
Komercinių projektų rengimas bei koordinavimas.
UAB „ARCHARTELĖ“
Architektas 1996 – 1999 m.
Gyvenamųjų ir visuomeninių statinių projektavimas.

Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelė,
Verkių g. 29, Vilnius, statybos projektas.
Teritorijoje suprojektuota 531 vietų atžeminė automobilių
stovėjimo aikštelė prie esamo Outlet Park prekybinio centro bei
pritaikyta naujiems teritorijos poreikiams. Atnaujinti, pritaikyti
įvažiavimai į teritoriją ir aikštelę. Suprojektuotos neįgaliųjų ir šeimos
vietos. Naujai suprojektuotos žaliosios zonos, įrengtos poilsio
aikštelės, suprojektuotos želdinių laistymo sistemos, fontanai bei
apšvietimas.
Citata iš Ogmios grupės tinklapio https://www.ogmiosgrupe.lt/en/ntprojektai/daugiafunkciniai_centrai/ogmios_miestas_vilniuje

Ogmios miestas“ garsėja ypatingai išpuoselėta teritorija, estetika
ir kūrybiškumu, pasireiškiančiu įvairiais šioje vietoje
organizuojamais renginiais, meninėmis instaliacijomis, viešųjų
erdvių sprendimais, architektūros originalumu. Didelis dėmesys
buvo perkeltas į viešąsias erdves, želdinius, vandenį, lauko
skulptūras ir fontanus. Visa tai didina miesto patrauklumą.
„Ogmios miesto“ žaliosios zonos yra visuotinai pripažintos erdvės,
kuriose mėgsta susitikti vilniečiai ir miesto svečiai ir kurios gyvuoja
nuo pat ankstyvo ryto. Šeimos, jaunimas ir pagyvenę svečiai,
ieškantys ramios ir jaukios poilsio vietos, mėgsta laisvalaikį leisti
skveruose, aikštelėse po medžiais ar prie čiurlenančio vandens.
Įvairios meninės instaliacijos patraukia daugelio „Ogmios
miesto“ lankytojų akį. Tai vietinių skulptorių darbai ir „Ogmios
miesto“ viešosiose erdvėse bei aikštėse integruoti skulptūrosfontanai, kviečiantys surasti savo oazę šurmuliuojančiame mieste

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Projekto vadovas:
Egidijus Jonaitis
Architektai:
Andrė Baldišiūtė,
Algimantas Neniškis,
Gediminas Aismontas,
Kristina Šimkūnaitė,
Karolina Čiplytė,
Sigitas Rimkevičius.
VIETA
Verkių 29, Vilnius
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2015/2016
UŽDUOTIS
11,432 ha plote suprojektuoti
automobilių parkavimą, pėsčiūjų ,
dviračių takus ,žaliasias zonas
išsaugant esamus, bei
suprojektuojant naujus želdynus.
UŽSAKOVAS
AB „Ogmios centras“
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS
11.4320[m²)
NUORODA:
https://www.ogmiosgrupe.lt/en/na
ujienos/naujienos/2021/05/a-newmodern-parking-lot-in-ogmiosmiestas

https://www.ogmiosgrupe.lt/en/naujien
os/naujienos/2021/05/a-new-modernparking-lot-in-ogmios-miestas

„Ogmios miesto“ teritorijos sutvarkymas. Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelė, Verkių g. 29, Vilnius.
Realizacija 2016 m. (Nuotrauka iš Verslo žinių tinklapio).

„Ogmios miesto“ teritorijos sutvarkymas. Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelė, Verkių g. 29, Vilnius.
Realizacija 2016 m. (Nuotrauka iš Verslo žinių tinklapio).

Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelė, Verkių g. 29, Vilnius. Realizacija 2016 m. (Orto foto fragmentas iš
https://erdvinis.vilnius.lt/).

Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės, bei teritorijos ,Verkių g. 29, Vilnius. (Techninio projekto darbinis
variantas 2015 m.).

Administracinio pastato 8B3p, Verkių g. 29,
Vilniuje, bei teritorijos prie jos suvarkymo,
projektas.

Priešais pastatą esančiame sklype sutvarkytas esamas parkas
išlaikant esamą takų ir želdinių strukturą. Papildomai įrengtos
vaikų žaidimo aikštelės, suprojektuotos želdinių laistymo sistemos,
fontanai bei apšvietimas. Šiaurinėje dalyje esantis automobilių
transporto žiedas transformuotas į T formos sankryžą. Vietoje
žiedo įrengtas skveras su naujai sodinamais medžiais, įrengtais
fontanais ir suolais. Žiedo zonoje irengta betono danga su medžio
lentų fragmentais. Skvero apšvietimas suprojektuotas iš grindinio.
Pravažiavimas palei 3 korpuso pastatą susiaurintas suformuojant
vienpusio eismo gatvelę, įrengtas šaligatvis pėstiesiems.

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Projekto vadovas:
Vaidas Saveikis
Architektai:
Egidijus Jonaitis,
Tautvydas Čaplinskas,
Andrė Baldišiūtė,
Algimantas Neniškis,
Gediminas Aismontas.
VIETA
Verkių 29, Vilnius
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2016/2017
UŽDUOTIS
Administracinio pastato bei
teritorijos prie jos suvarkymo
projektas.
UŽSAKOVAS
(AB“ Ogmios centras“)
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS
11.4320[m²) tvarkoma zona 5160
m2
https://www.ogmiosgrupe.lt/en/na
ujienos/naujienos/2021/05/a-newmodern-parking-lot-in-ogmiosmiestas

https://www.ogmiosgrupe.lt/en/naujien
os/naujienos/2021/05/a-new-modernparking-lot-in-ogmios-miestas

Vaikų poilsio parkas “Ogmios miestas“ Verkių g. 29, Vilnius. Realizacija 2018 m. (Nuotrauka iš Verslo žinių
tinklapio).

Administracinio pastato, bei teritorijos sutvarkymo projektas ,Verkių g. 29, Vilnius. (Techninio projekto darbinis
variantas 2017 m.).

