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ESAMA SITUACIJA 
 
Siūlomos mokyklos sklypas yra Naujojoje Pilaitės dalyje, kuri pasižymi XX a. pab. surenkamų 
monolitinių konstrukcijų tipo daugiabučių architektūra su aiškiai išreikštu kvartaliniu planavimu. 
 
Šiaurinėje sklypo dalyje baigiama statyti daug atgarsio ir prieštaringų vertinimų visuomenėje 
sulaukusi atviro betono fasadų, minimalistinės stilistikos Šv. Juozapo parapijos bažnyčia. 
 
Sklypo pietuose esama M. Mažvydo progimnazijos teritorija. 
 
Esama rajono aplinka, be išskirtinės planuojamos baigti bažnyčios architektūros, yra ganėtinai 
monotoniška. XX a. pab. surinkti monolitinių skydų daugiabučiai besidriekantys ištisais 
kvartalais, atspindi tuometinės tarybinės santvarkos, centrinio planavimo apgyvendinimo 
plėtros principus: efektyvi, modulinė statyba greitai sukurianti daug reikalingų gyvenamųjų 
būstų. Šiais principais vystyti Vilniaus (ir kitų panašių post-sovietinių miestų) rajonai paprastai 
pasižymi plačiomis, „magistralinėmis“ gatvių erdvėmis, reguliariu, plačiuose plotuose išskydusiu 
monotonišku užstatymu.  
 
MOKYKLOS KONCEPCIJA 
 
Formuluojant naujos mokyklos koncepciją ir atsiradimo esamoje urbanistinėje struktūroje 
principus visų pirma buvo atsispiriama nuo orientacijos į saulę.  
 
 

Turint omenyje natūralaus 
apšvietimo ir insoliacijos svarbą 
mokymo įstaigose buvo ieškoma 
sprendimų, kurie optimaliai 
išnaudotų saulės aspektą dienos 
raidoje ir vengtų vienpusiškos 
(ypač šiaurinės) orientacijos. 
Stengtasi pastatą orientuoti taip, 
kad klasės maksimaliai išnaudotų 
Rytų, Pietų ir Pietvakarių saulę. 
Pasirinkta ilga, „prastumto“ 
stačiakampio pastato forma, kuri 
išskaidyta aplinkai proporciškai 
atliepiančiais tūriniais elementais, 
projekte toliau vadinamais 
„namukais“. Dangaus skliautu 
keliaujanti saulė dėl pastato 
išsilenkimo maksimaliai pasiekia ir 
išsilaiko klasėse svarbiausiu 
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mokymuisi skirtu dienos tarpsiu: nuo Rytų iki Pietų. „Prastumti“ tūriai, kuriantys laiptuotą 
fasado kontūrą, daugumoje turi galimybę turėti dvipusį pasaulio krypčių aspektą.  
 
URBANISTINIAI IR SKLYPO PLANAVIMO SPRENDINIAI 
 
Kalbant apie urbanistinį integralumą ir objekto „įpaišymą“ į esamą užstatymą, buvo įvertinta ir 
atsižvelgta į šiuos aspektus: 

- Esamas gretimas reguliarus gyvenamųjų daugiabučių užstatymas – kuria vienalytį ir 
tolygų architektūrinį foną, dėkingą išskirtinės architektūros atsiradimui be 
konkurencijos; 

- Aiškiai identifikuojamos gatvių užstatymo linijos; 
- Pilaitės Šiaurinės dalies Detaliajame Plane numatyta visuomeninės paskirties teritorija, 

kuriai būdingas taškinis užstatymas; 
- Pagrindinės dviračių trasos; 
- Bažnyčia – esanti dominantė, į kurią siūloma atsižvelgti ir nekonkuruoti; 
- Sklypo pietuose planuojamas publikai atviras skveras. 

 
Įvertinus šiuos ir anksčiau minėtą saulės aspektą, siūlomas pastatas sklype komponuojamas 
atsispiriant nuo esamos Vydūno gatvės užstatymo linijos.  
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Pagrindinis įėjimas su dedikuotomis dviračių parkavimosi vietomis orientuotas į tą pačią Vydūno 
gatvę, šalia viešojo transporto sustojimo vietų ir vienos pagrindinių dviračių trasų.  
 
Pastato forma sklypą skiria į dvi dalis: privačią mokyklos ir viešai prieinamą apželdintą skvero 
teritorijas. Viešai prieinama sklypo dalis orientuota į Vydūno gatvę, tuo tarpu privati mokyklos 
teritorija su sporto aikštynu numatyta šiaurinėje sklypo dalyje, su vaizdu į naujos bažnyčios 
vertikalę. 
 
Savivaldybės planuojamas skveras paliekamas ties Vydūno gatve, tačiau siūlomas šiek tiek kitoje 
vietoje ir alternatyvaus išplanavimo atsižvelgiant į projektuojamos mokyklos išdėstymą. 
Suplanuotas riedlenčių ir BMX dviračių trasas siūloma organiškai integruoti į naują mokyklos 
teritorijos landšaftą. Tokioms trasoms būdingos formos būtų dėkingos sukurti banguojantį ir 
integralų skvero landšafto paviršių. 
 

 
 
Automobilių privažiavimas ir parkavimosi vietos (viso 34 vnt. ) numatytos iš Tolminkiemio 
gatvės pusės, pratęsdamas Bažnyčiai numatytą parkavimosi zoną. Siūlomi medžių ir kt. 
apželdinimo intarpai natūraliam zonos integravimui į apželdintą skypo dalį. 
 
Esama trasformatorinė siūloma perkelti į sklypo kampą ties Tolminkiemo gatve. Siūlomas 
atstumas nuo projektuojamojo mokyklos pastato – 15m. Esamos požeminės inžinerinių tinklų 
trasos turėtų būti perkeliamos ant šiaurinės sklypo ribos (teisiniuose aktuose numatytas 
minimalus galimas atstumas iki pastato (~5m) įvertintas). 
 
Vidinis mokyklos kiemelis orientuotas į bažnyčios pusę, gaudo rytinę saulę. Mokyklos apsupta iš 
trijų pusių kiemelio erdvė būtų juntamai jauki ir saugi. Tiesioginė sąsaja su pagrindiniu įėjimu, 
tuo pačiu suteiktų skaidrumo, judesio. Gretimais išsidėsčiusios tokios vidinės funkcijos kaip 
valgykla, biblioteka, leidžia kiemelį naudoti valgymui, skaitymui, atsipalaidavimui.  
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Sporto aikštynas komponuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, greta siūlomos sporto salės ir šalia 
1aukšto administracinių patalpų, kurios savaime tampa buferine zona aukščiau išsidėsčiusioms 
ir šiek tiek atitolintoms klasėms. 
 
ARCHITEKTŪRINIS SUMANYMAS 
 
Pastato architektūra natūraliai sekė paskui pastato orientaciją ir urbanistinį komponavimą. Nors 
ilgas, laiptuotas tūris savo masteliškumu ir proporcija netiesiogiai atliepia gretimais esantiems 
daugiabučiams, jo skaidymas, laiptuotas fasadas ir subtiliai judanti stogo linija aplinkai 
kontrastuoja. Norėta pabėgti nuo monotoniško gatvės erdvės formavimo, vengta masyvių tūrių. 
Siūloma mokykla labiau atliepia „žmogiškam“ masteliui.  
 

 
 
FUNKCINIS ERDVINIS IŠPLANAVIMAS 
 
Ant platesnio pirmojo aukšto pado, kuriame laisvu planavimu komponuojamos mobilios ir 
transformuojamos bendro naudojimo erdvės, dėstomi septyni atskiri klasių blokai, kurių 
kiekvienas yra pasiekiamas judant atviromis, įstiklintomis pirmojo aukšto erdvėmis. 
 
Tam, kad išvengti ilgų koridorių ir dažno vaikščiojimo, klasės siūlomos grupuoti į atskirus 
septynis blokus, kuriuose kiekviename būtų komponuojamos įvairios mokymosi temos. Tokiu 
būdu klasė tame pačiame „namuke“ galėtų praleisti didžiają dienos dalį: rytas pradedamas nuo 
lietuvių kalbos, tada kylama į sekantį aukštą užsienio kalbai, aukščiau atitinkamai matematika ir 
pan. Visos klasės grupuojamos po dvi iš šonų, taip pat galimai ir iš galo (su gretimuose blokuose 
susisiekiančiom klasėm). 
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TECHNOLOGIJA IR MEDŽIAGOS 
 
Atsižvelgiant į daugelį sėkmingų užsienio pavyzdžių, statybai siūloma naudoti surenkamus CLT 
(klijuotas sluoksniutas medžio masyvas) skydus.  
 
(Tam tikra prasme, gretimais esantis praėjusio amžiaus palikimas (surenkami monolitiniai 
skydiniai namai) tapo įkvėpimu!) 
 
Užsienyje plačiai naudojama ir į daugiaaukštę statybą seniai įsiskverbusi medžiaga gali pasiekti 
aukštą nedegumo laipsnį, pasižymi efektyvia statyba: pagaminama gamykloje ir greitai 
surenkama statybų aikštelėje. 
Siūloma fasado apdaila: plytos - apčiuopiamas, kokybiškas, gražiai senstantis paviršius. 
 
 

 
 
CLT technologiją siūloma naudoti “namukų” surinkimui. Šie sudaro kelis skirtingus modulius. 
Ši medžiaga siūloma dėl jos galimybių interjere turėti atvirą medį, kuris, kaip natūrali medžiaga, 
įrodyta, teigiamai veikia žmogaus savijautą ir mąstyseną. 
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Vienas iš CLT mokyklos pavyzdžių - Kuhmo mokykla Suomijoje (ALT Architects) : 
 

 
 
NEĮGALIŲJŲ POREIKIAI 
 
Mokykla projektuota atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius. Visi septyni klasių blokai turi po 
savą evakuacinę laiptinę ir keltuvą / liftą. 
Visas pirmas aukštas yra projektuojmas viename lygyje išskyrus žemiau projektuojamą renginių 
ervę, prieinama pandusu, kurio nuolydis atitinka neįgaliųjų poreikius atitinkančius reikalavimus. 
 
GAISRINIAI REIKALAVIMAI 
 
CLT konstrukcijų panaudojimą ir galimybes jo paviršius naudoti  kaip vidinę apdailą toliau 
reikėtų vystyti su profesionaliais konsultantais techninio projekto metu. 
 
Visi septyni klasių blokai turi po nuosavą, uždarą evakuacinę laiptinę, kuri pirmajame aukšte turi 
teisioginį ryšį su lauku. Visi septyni gaisriniai blokai tarpusavyje susisiekia, todėl yra galimybė 
numatyti įvairią gaisrinę strategiją. Detali strategija būtų vystoma techninio projekto metu. 
 
BENDRIEJI EKONOMINIAI STATINIO RODIKLIAI 
 
Sklypo plotas   18,268.73 kv.m. 
Užstatymo plotas   4,605.00 kv.m.  
Bendras plotas   11,223.98 kv.m. 
Statinio aukštų skaičius   4 
Statinio aukštis   ~ + 15.5m 
Užstatymo intensyvumas   0.61 
Užstatymo tankumas   ~ 25% 
Želdynų kiekis   ~ 6,845.00 kv.m. 
 
TEISĖS AKTAI 
 
Mokykla suprojektuota vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (išskiriant HN 21:2017 “Mokykla, 
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”) bei Geros  
mokyklos koncepcija (Konkurso sąlygų 07 Priedas). 


