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Urbanistinė idėja  

Pilaitė – su aiškia urbanistine koncepcija realizuotas 
Vilniaus mikrorajonas. Projektuojamos mokyklos sklypas yra 
svarbiame Pilaitės kaip kompleksiškai suformuotos 
urbanistinės struktūros  elemente – plačioje žaliojoje juostoje, 
jungiančioje pietinę ir šiaurinę mikrorajono dalis. Šioje 
juostoje skirtingais laikotarpiais išdėstyti pavieniai 
visuomeniniai objektai – mokyklos, bažnyčia, sporto aikštynai. 
Tai esminis šio konkursinio projekto urbanistinius sprendinius 
lemiantis faktorius. 

Projektuojamos mokyklos stačiakampio plano 
pastatas sklype išdėstytas laisvo planavimo principu, papildant 
kompleksiškai suformuotą Pilaitės mikrorajono žaliosios 
juostos taškinio charakterio užstatymą ir pratęsiant integralią 
intensyviai vystomos sostinės dalies plėtrą. Tokiu būdu naujas 
objektas urbanistiškai integruojamas į esamą struktūrą, 
nedisonuoja su esamu užstatymu. Susisiekimo sistemos 
atžvilgiu suformuota mokyklos komplekso vizija integruojama į 
esamą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų sistemą. Suprojektuota 
skvero takų sistema integruojama į mokyklos koncepcijos 
sprendinius. Mokyklos teritorija patogiai pasiekiama pėsčiomis 
iš esamų viešojo transporto stotelių, į teritoriją patogiai 
įvažiuojama iš esamų gatvių. 

1 pav. Urbanistinė schema 

 

Mokyklos pastatas kaip stambiausias 
komplekso elementas vizualiai dominuoja sklypo 
teritorijoje. Smulkieji tūriniai objektai – lauko klasių ir 
riedlenčių rampų stoginės – atraktyviai papildo 
užstatymo kompoziciją. Sklype šiuo metu esantis el. 
transformatorinės tūris savo masteliu nesiskiria nuo 
naujųjų komplekso elementų, todėl kompoziciškai gali 
būti  integruotas į formuojamą sklypo užstatymo 
struktūrą. 

Horizontalūs teritorijos elementai – 100m 
bėgimo takų juosta ir pagrindiniai skvero takai  
kompoziciškai ir funkciškai „suriša“ atskirus teritorijos 
elementus ir zonas į vieningą sistemą. 

Esamų gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas 
tinkamas tokiam mokyklos komplekso elementų 
išdėstymui, suformuoti patekimai į mokyklos pastatą 
ir teritoriją orientuoti į esamas autobusų stoteles, 
pagrindines gatvių sankryžas. 

2 pav. Komplekso kompozicinė schema  
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Sklypo schema 

Funkcinis zonavimas. Sklypo teritorija dalinama į 4 funkcines zonas (mokyklos pastato 
su prieigomis, sporto aikštyno, skvero ramaus ir aktyvaus poilsio dalys). Šių zonų sankirtoje 
formuojama centrinio įėjimo aikštė, lengvai pasiekiama iš visų šalia sklypo esančių gatvių ir 
viešojo transporto stotelių. Funkcinės sklypo zonos išryškinamos landšafto elementais - želdinių 
grupėmis, takų ir aikštelių dangomis, mažosios architektūros elementais. 

 
3, 4 pav. Mokyklos sklypo funkcinio zonavimo schemos 

Centrinio įėjimo aikštė kompoziciškai ir funkciškai sujungia atskiras teritorijos zonas. 
Tai centrinė teritorijos dalis, kuri gali būti naudojama kaip mokyklos bendruomenės ar 
visuomenės renginių vieta, moksleivių poilsio erdvė. Aikštė patogiai apžvelgiama iš mokyklos 
bendro naudojimo erdvių (holų ir vestibiulių, bibliotekos), skvero. 

Skvero projekto sprendiniai funkciškai ir kompoziciškai integruojami į siūlomą 
mokyklos kompleksą, pritaikant mokinių poilsiui ir laisvalaikiui, atviroms klasėms. Centrinėje 
skvero dalyje suplanuotas vienas pagrindinių pėsčiųjų takų, vedančių nuo autobusų stotelės iki 
centrinio įėjimo. Rytinė skvero dalis dedikuojama aktyviam laisvalaikiui (riedlenčių rampos, BMX 
dviračių trasa, treniruokliai). Esama riedlenčių rampų aikštelė gali būti dengiama ažūrine 
konstrukcija, kompoziciškai papildančia mokyklos kompleksą ir atskiriančia aktyvaus laisvalaikio 
zoną nuo bendro naudojimo takų ir gretimų teritorijos dalių. Vakarinėje gausiai apželdintoje 
skvero dalyje sukuriama pasyviam laisvalaikiui ir atvirų klasių zonoms skirta infrastruktūra 
(takai, atviros stoginės, lauko klasių zonos, suolai). 

Sporto aikštynas suprojektuotas rytinėje sklypo dalyje. Suprojektuota mini futbolo 
(22x36m), universali krepšinio - tinklinio – badmintono aikštelė, erdvės stalo teniso ir mini golfo 
įrenginiams. Tarp mokyklos pastato ir sporto aikštynų esantys 100m bėgimo takeliai funkciškai 
atskiria šias zonas, tuo pačiu kaip atraktyvus elementas praplečia pagrindinio įėjimo aikštės 
erdvę. Mokyklos pastato ir sporto aikštynų zonos aptveriamos bendra dekoratyvine tvora, 
kurioje gali būti įrengti rakinami epizodinio naudojimo įėjimai. Skvero teritorija paliekama 
neaptverta, užtikrinant galimybę visuomenei naudotis šia teritorija bet kuriuo paros metu. 

Transportas. Automobiliais į mokyklos teritoriją patenkama tiesiogiai iš Tolminkiemio 
g. Šiaurės vakarinė sklypo dalis skiriama mokinių išlaipinimo aikštelei (kiss&go), mokyklos 
ūkiniam kiemui, automobilių stovėjimo aikštelei. Į šią teritorijos dalį orientuotas vienas iš 
pagrindinių įėjimų, pro kurį patenkama į centrinį atriumą. 

Inžineriniai tinklai. Mokyklos komplekso koncepcija suformuota atsižvelgiant į šiuo 
metu sklype esančius inžinerinius tinklus ir statinius bei jų apsaugos zonas. Siekiant įgyvendinti 
siūlomą mokyklos komplekso koncepciją nėra poreikio iškelti ar kitaip perstatyti šiuo metu 
sklype esančius inžinerinius tinklus ir statinius. 
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Architektūrinė idėja 

Pastato išorės stilistika – atitinkanti šiuolaikines mokyklų architektūros tendencijas, 
santūri, minimalistinio stiliaus, nedominuojanti funkcinio turinio atžvilgiu. Vidinės pastato 
erdvės organizuojamos siekiant suformuoti optimalius ir patogius funkcinius ryšius tarp atskirų 
pastato dalių tiek horizontalia, tiek vertikalia kryptimi. 

Atsižvelgiant į pastarųjų metų vakarietiškos kultūros šalyse dominuojančias mokyklų 
projektavimo tendencijas, stačiakampis pastato planas leidžia optimaliai išdėstyti mokymo 
klases, suformuoti efektyvius vidinius ryšius (tiek vertikalius, tiek horizontalius) tarp atskirų 
pastato zonų. Vidinės pastato dalys apšviečiamos natūralia saulės šviesa per atvirus vidinius 
kiemelius ir įstiklintus atriumus. 

Pastato funkcinė struktūra suformuota iš 3 pagrindinių blokų – visuose aukštuose 
išoriniu perimetru išdėstytų klasių, sporto salės bloko pastato viduje ir apie vidinius kiemelius 
išdėstytų mažesnio ploto klasių. 

Visus šiuos blokus į darniai funkcionuojantį organizmą jungia bendro naudojimo erdvių 
sistema – centrinis atriumas, vestibiuliai, holai, universalios atviros erdvės, amfiteatriniai laiptai.  

Visi pastato fasadai, įskaitant ir stogą, yra svarbūs. Projektuojamas apželdintas stogas, 
nes teritorijos gretimybėse stovi 5-9 aukštų gyvenamieji namai, iš kurių atsivers vaizdas į 
mokyklos kompleksą „iš paukščio skrydžio“ perspektyvos. Apželdintas stogas svarbus ir 
aplinkosaugos požiūriu. 

Mokymo klasės mobilių pertvarų pagalba gali būti jungiamos tarpusavyje arba 
atveriamos į vestibiulių, holų ir koridorių erdves. Pastato 1 aukšte esančios laboratorijos į 
centrinio atriumo erdvę atveriamos visu patalpų pločiu. Tokie sprendiniai leidžia išvengti 
statiškos planinės struktūros ir lanksčiai organizuoti mokymo procesą. 

Pastato funkcinis suplanavimas 

Pastato funkcinė struktūra suformuota siekiant efektyvaus ir patogaus pastato 
naudojimo. Pagrindinės funkcinės patalpų grupės išdėstytos skirtinguose aukštuose,  
sujungtuose vertikaliais ir horizontaliais ryšiais. Centrinis atriumas, kaip pagrindinė pastato 
vidaus erdvė, horizontaliai ir vertikaliai sujungia pastato patalpų blokus ir veikia kaip atraktyvi 
komunikacinė mokyklos bendruomenės erdvė. 

Mokymo klasių patalpos išdėstytos visuose pastato aukštuose, skirtingų tipų klases 
grupuojant ir išdėstant blokais šalia holų ir koridorių. Visuose pastato aukštuose  įrengiami 
mokytojų kambariai su poilsio zonomis, san. mazgų blokai. 

1 aukštas 2 aukštas 3 aukštas 4 aukštas Cokolis 

Biologija 
Chemija 

Fizika 
Technologijų labor. 

Sporto salė 
Persirengimo rūbinės 
Univ. salės balkonas 
Centrinis atriumas 
Centrinis vestibiulis 

Mokinių rūbinės 

Biblioteka 
Istorija 

Geografija 
Etika 

Choreografija, kinas 
Administracija 

Sporto salės balkonas 
Centrinis atriumas 

 

Matematika 
Informatika 

Užsienio kalba 1 
Užsienio kalba 2 
Vidinis kiemas 

Centrinis atriumas 
 

Lietuvių k. 
Muzika 
Dailė 

Vidinis kiemas 
Centrinis 
atriumas 

 

Univ. salė / 
valgykla 
Virtuvė 

 

Mokytojų k. Mokytojų k. Mokytojų k. Mokytojų k. Sandėliai 

Pagalb. pat. Pagalb. pat. Pagalb. pat. Pagalb. pat. Pagalb. pat. 
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1 aukšte suprojektuotas pagrindinis 

vestibiulis, iš kurio patenkama į centrinį 

atriumą ir valgyklos - universalios salės 

balkoną. Centrinis vestibiulis mobilios 
pertvaros pagalba gali būti sujungtas su 
cokoliniame aukšte esančios valgyklos – 

universalios renginių salės erdve. Atriume 
išdėstyti amfiteatriniai laiptai į 2 aukštą, 
gamtos mokslų klasių blokas, technologijų 

laboratorijos, dalis rūbinių. 
Sporto salė išdėstyta centrinėje 

pastato dalyje, koridoriais, holų erdvėmis ir 
dvigubomis atitvaromis atskiriant ją nuo kitų 
patalpų. Salė natūralia saulės šviesa 
apšviečiama per stoglangius ir treniruoklių 
salės vitrinas. Šalia salės išdėstytos 
persirengimo rūbinės su dušais, sporto 

inventoriaus patalpa, treniruoklių salė. 
2 aukšto centrinė zona yra bibliotekos 

patalpų ir erdvių blokas, į kurį iš 1 aukšto 
patenkama per amfiteatrinius laiptus. 
Bibliotekos erdvės natūralia saulės šviesa 
apšviečiamos per fasadų vitrinas ir 
švieslangius. Bibliotekoje suplanuotos kelių 
tipų skaityklos ir darbo zonos – universalios 
atviros, uždaros, skirtos individualiam darbui. 
Bibliotekos erdvės mobiliomis pertvaromis 
gali būti transformuojamos, sujungiamos su 
vestibiulių, holų erdvėmis. Šalia bibliotekos - 
administracinės patalpos. Išoriniu perimetru 
ir apie centrinį atriumą išdėstytos socialinių 

mokslų klasės, choreografijos ir kino klasės.  
3 aukšte išoriniu perimetru ir apie centrinį 

atriumą bei vidinius kiemelius išdėstytos 
matematikos, informatikos ir užsienio k. 

klasės.  
4 aukšte išoriniu perimetru ir apie centrinį 

atriumą išdėstytos lietuvių kalbos klasės, 
dailės ir muzikos studijos. Dalis lietuvių k. 
klasių, dailės ir muzikos studijos išdėstytos 
apie vidinius kiemelius. Menų kiemelis gali 
būti naudojamas kaip atvirų klasių erdvė 
dailės, muzikos pamokoms.  

Vertikalūs ryšiai. Pastate 
suprojektuotos 5 laiptinės ir 2 liftai. Centrinėje 
pastato dalyje suprojektuoti atviri 
amfiteatriniai laiptai ir liftas. Likusios laiptinės 

išdėstytos tolygiai, užtikrinant patogų 
naudojimąsi jomis, saugią žmonių evakuaciją. 

 
5 pav. Pastato bendrųjų erdvių modelis 

 
6 pav. 1 aukšto funkcinis modelis 

 

 
7 pav. 2 aukšto funkcinis modelis 

 

 
8 pav. 3 aukšto funkcinis modelis 

 

 
 

9 pav. 4 aukšto funkcinis modelis 
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Mokymo klasių struktūra 
Mokymo klasių patalpos išdėstytos įvertinus tiek konkurso užduoties reikalavimus, tiek 

dominuojančias mokyklų projektavimo tendencijas. Mokymo klasės visuose aukštuose mobilių 
pertvarų pagalba gali būti jungiamos tradiciniu būdu po 2 arba į grupes – klasterius. Jungiant 
klases po 2 atveriama vidinė klasių patalpas skirianti pertvara. Klasterio formavimo atveju 
atveriamos klasių ir laboratorijų patalpas nuo atriumų, koridorių ir holų skiriančios pertvaros, 
tokiu būdu išnaudojant bendrąsias pastato erdves suformuojamos didelio ploto universalaus 
panaudojimo klasės, kuriose mokymo procesas gali būti vykdomas tiek vieno dalyko srautiniu 
metodu, tiek integruojant skirtingus mokomuosius dalykus (pvz. geografija ir istorija, skirtingi 
gamtos mokslų dalykai, matematika ir informatika ir pan.). 

 

       

10, 11 pav. Klasių jungimo schemos 

Bibliotekos patalpų grupė – centrinė pastato 2 aukšto zona, iš visų pusių apsupta erdviais holais, 
su kuriais mobilių pertvarų pagalba gali būti sujungta suformuojant lengvai transformuojamas 
skaityklų, grupinio darbo vietas. Į biblioteką iš 1 aukšto atriumo patenkama amfiteatriniais 
laiptais, kurie gali būti naudojami kaip mokymo proceso erdvė ar atvira erdvė grupiniam darbui. 
Bibliotekos patalpos natūralia saulės šviesa apšviečiamos tiek per įstiklintus fasadus, tiek per 
atriumą ir švieslangius. 

 

12 pav. Bibliotekos patalpų grupė 
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Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 

Mokyklos pastato vieta sklype užtikrina patogų pasiekimą tiek viešuoju ir asmeniniu 
transportu, tiek pėsčiomis ar dviračiais.  

Suprojektuoti 2 centriniai įėjimai į mokyklos teritoriją - pagrindinis pietinėje sklypo 
dalyje per centrinę aikštę ir ūkinis šiaurinėje, tiesiogiai iš Tolminkiemio g. Du epizodinio 
naudojimo įėjimai numatyti rytinėje ir vakarinėje teritorijos pusėse, kurių naudojimas gali būti 
kontroliuojamas ir lengvai pritaikomas prie universalaus mokyklos patalpų ir teritorijos 
naudojimo (pvz. sudarant galimybę per atskirus įėjimus patekti į sporto ir renginių sales, 
laboratorijų korpusą ir pan.). 

Centrinis įėjimas per pagrindinę aikštę patogiai pasiekiamas iš Vydūno g. esančių viešojo 
transporto stotelių.  

Dviračių ir paspirtukų saugykla suprojektuota po konsole šalia pagrindinio įėjimo. 

Patekimas automobiliais. Šiaurės vakarinėje sklypo dalyje suprojektuota kiss & go 
mokinių išlaipinimo zona, 34 vt. automobilių stovėjimo aikštelė ir ūkinis kiemas. Vienpusis 
judėjimas ratu užtikrina itin efektyvų kiss & go zonos veikimą. Į šią teritorijos dalį patenkama 
tiesiogiai iš Tolminkiemio g.  

Pėstieji ir dviratininkai. Pėstieji ir dviratininkai mokyklos kompleksą galės pasiekti 
esamais takais ir naujai projektuojamais takų sistemos elementais.  

Dviračių ir paspirtukų saugojimo vietos numatytos šalia pagrindinio įėjimo į mokyklos 
pastatą, po konsoline rytinio fasado dalimi. 

Specialusis transportas. Specialusis transportas prie mokyklos pastato galės privažiuoti 
esamomis gatvėmis, kietų dangų takais. 

Statinio konstrukcijų sprendimai 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema parinkta įvertinus architektūrinę 
koncepciją, taip pat ir siekiant efektyvios statybų proceso eigos bei optimalios statybų kainos. 
Konstrukcinės schemos stuburas - surenkamo monolitinio gelžbetonio karkasas (gamykliškai 
suformuoti gaminiai – fasadų segmentai, kolonos, perdangų sijos ir plokštės), dalis laikančių 
sienų – mūrinės (pastato konstrukcijos standumą užtikrinantys elementai).  

Fasadų apdaila – šviesi keramika, įstiklintos stiklo plokštumos ir vertikalių elementų 
(lamelių) sistemos. 

Pastato stogas – sutapdintas apželdintas. 

Projekto tvarumas ir pastato energetinis efektyvumas 

Suformuota mokyklos pastato koncepcija leis įgyvendinti šiuolaikinius pastatų tvarumo 
standartus ir pasiekti aukščiausius pastatams taikomus energetinio efektyvumo reikalavimus. 
Svarbus faktorius yra pastato projektavimo procesas, kurio eiga ir sklandumas turi tiesioginę 
įtaką pastatyto pastato kokybei. 

Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė – A++. Šį rodiklį pasiekti leis 
kompaktiška pastato forma ir tūris, racionalūs inžinerinių sistemų sprendimai ir statybai bei 
apdailai naudojamos statybinės medžiagos bei įrenginiai. 

Žemiau pateikiami esminiai projekto sprendiniai, kurie turi būti tikslinami rengiant 
pastato statybos projektą: 
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Saulės energija. Pastato architektūrinė išraiška suformuota siekiant efektyvaus saulės 
energijos panaudojimo patalpų insoliacijai. Patalpų grupės, kurioms nereikalinga intensyvi 
saulės šviesa (pagalbinės patalpos, bibliotekos vadovėlių saugykla, sporto salė ir pan.) išdėstytos 
vidinėse pastato zonose. Patalpos ir erdvės, kurioms būtina tiesioginė saulės šviesa, orientuotos 
į pastato išorę, vidinius kiemus ir centrinį atriumą. 

Visi pastato fasadai dengiami vertikalių elementų (lamelių) sistema. Toks ažūrinis fasado 
sluoksnis apsaugo pastato patalpas nuo nepageidaujamo tiesioginės saulės šviesos akinimo, o 
išskaidytas saulės šviesos srautas tolygiai apšviečia patalpas. Pastato išorėje įrengiama apsaugos 
nuo saulės sistema – mobilios žaliuzės. 

Siekiant efektyvaus elektros energijos naudojimo, pastate turėtų būti sumontuoti ypač 
efektyvūs elektros prietaisai. 

Vanduo. Pastate projektuojamas lietaus vandens surinkimas nuo apželdinto stogo. 
Surinktas vanduo gali būti panaudojamas įvairioms pastato reikmėms, teritorijos ir želdinių 
priežiūrai. Surinktas lietaus vanduo gali būti naudojamas unitazuose, pisuaruose, praustuvuose 
ir pan. Svarbi lietaus vandens panaudojimo sritis – pastato ir sklypo priežiūra. Tai vandens 
naudojimas eksploatuojant pastatą (pvz. patalpų valymas, fasadų ar kietų paviršinių dangų 
plovimas), prižiūrint sklype įrengtus želdynus ar pasodintus medžius. Surinktas lietaus vanduo 
gali būti kaupiamas požeminiuose rezervuaruose, įrengtuose neužstatytoje sklypo teritorijoje. 

Siekiant efektyvaus vandens naudojimo, pastate siūlome montuoti santechnikos 
prietaisus, atitinkančius Vandens naudojimo efektyvumo ženklo (WELL) standartą. 

Oras. Sprendiniai apima patalpų vėdinimą ir šildymą. Oro kokybė yra labai svarbus 
faktorius, lemiantis bendrą žmonių savijautą, nuotaiką, darbingumą ir sveikatą. Pastate 
projektuojama rekuperacinė patalpų vėdinimo sistema. Atriumų ir susiliejančių erdvių sistema 
tinkama oro cirkuliavimui pastate užtikrinti. 

Vidaus aplinka. Pastato vidinės erdvės suformuotos remiantis dominuojančiomis 
pasaulinėmis mokyklų projektavimo ir įrengimo tendencijomis. Tai įvairaus planavimo natūralia 
saulės šviesa apšviestos erdvės, kuriose derinamos mokymo, poilsio ir bendravimo zonos. 
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Bendrieji ekonominiai rodikliai 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     

1.1. Sklypo plotas m2 18268 1,83 ha 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 78 koef. 0,78 

1.3. Sklypo užstatymo tankis % 33,2 koef. 0,33 

1.4. Statinio užimamas žemės plotas m2 5132 Su univ. salės 
amfiteatru 

1.5. Sklypo užstatymo plotas m2 6061 Su stoginėmis ir el. 
transformatorine 

1.6. Sporto aikštynai m2 2740  

1.6.1. Sporto aikštynai be bėgimo takų m2 2140  

1.6.1. 100m bėgimo takai m2 600  

    

II. PASTATAI    

2.1. Negyvenamasis pastatas – mokslo paskirties 

pastatas (gimnazija) 

   

2.1.1. Paskirties rodikliai    

2.1.1.1. Mokinių skaičius pastate vnt. 972  

2.1.2. Bendrasis plotas* m2 13650,64  

2.1.2.1. Pagrindinis* m2 13151,50  

2.1.2.2. Pagalbinis*  m2 499,14  

2.1.3. Naudingasis plotas* m2 13650,64  

2.1.4. Pastato tūris*  m³ 79615,00  

2.1.4.1. Antžeminė dalis* m³ 75348,00  

2.1.4.2. Cokolinė dalis* m³ 4267,00  

2.1.5. Aukštų skaičius vnt. 4,0  

2.1.6. Pastato aukštis* m 16,50  

 

 

 


