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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (GIMNAZIJA), TOLMINKIEMIO G., VILNIUJE 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
KONCEPCIJA  
 
VIZIJA  

Mokykla yra vienas svarbiausių pastatų visuomeninėje architektūroje. Mes dažnai 
galvojame, kad mokyklos pagrindinė paskirtis yra mokyti jaunimą, ugdyti meilę žinioms ir paklusti 
disciplinai. Tačiau mokyklos misija yra kur kas platesnė nei tik švietimas. Tai daugiafunkcinis 
organizmas. Pagrindinė užduotis – išugdyti žmogų, kuris taptų pilnaverte visuomenės dalimi. Tai 
gali būti pasiekta tik visapusiškoje aplinkoje. Mokyklos erdvė turi būti draugiška, komunikabili, 
skaidri, žaisminga ir lengva. Skatinanti lygybę, mokanti demokratijos  ir  kitų  vakarietiškų 
vertybių. 

 
ARCHITEKTŪRA 

Siekdami kuo geriau išplėsti mokyklos plano daugiafunkciškumą, mes sukūrėme modulį, 
ne tik kaip struktūros organizavimo bet ir kaip vizualinės raiškos priemonę. Modulis visuomet yra 
universalus įrankis, kuris vienodai suprantamas visiems vartotojams. Tuo pačiu, jis sąlygoja 
užprogramuotą lankstumą, kuris gali lengvai prisitaikyti pagal esamus ir ateityje besirandančius 
poreikius. Šis modulis niekada nebus  monotoniškas ir vientisas. Jis įvairus,  spalvingas ir puikiai 
gebantis reaguoti į besikeičiančias aplinkos ar miesto sąlygas. Organizuojamas modulinis 
vienetas yra 5,8 x 6 m stačiakampis, atitinkantis mažiausią klasės tipą. 2 moduliai sukuria 
optimalų - vidutinį, o 4 – padidintą ar išplėtotą tipą. Taikydami šį modulį, mes formuojame visą 
planinę struktūrą aplink 2 centrinius vidinius kiemus ir 4 tūrio „išpjovimus“ (pusinius atriumus), 
kurie veikia tiek kaip šviesos šuliniai, tiek kaip socialinės veiklos erdvės. Tūris yra trijų aukštų 
pietinėje dalyje ir keturių šiaurinėje. Tokiu būdu sukuriamos apželdintos terasos su tiesioginiu 
patekimu iš klasių į lauką, kur galima švietimo veiklą plėtoti patrauklioje saulėtoje erdvėje.  

 
VIETA 

Mokyklai parinkome vietą, kurioje maksimaliai galima įkomponuoti pastatą sklypo šiaurės 
vakarų kryptimis (atsižvelgiant į galiojantį detalųjį planą). Tokiu būdu galime išlaikyti švarią ašį 
ties nauja šv. Juozapo bažnyčia, kuri statoma gretimame sklype, ir kiek įmanoma produktyviau 
naudoti sporto ir žaidimų aikštyną pietinėje sklypo pusėje. Taip užtikriname, kad mokyklos ir 
visuomenei atviros erdvės būtų maksimaliai išnaudojamos saulės apšviestoje teritorijoje tiek 
ugdymo valandomis, tiek joms pasibaigus. Rytinėje pusėje siūlome 34 vietų automobilių 
stovėjimo aikšteles, taip pat dviračių ir paspirtikų saugyklą pavėsinėje. Siekiant sustiprinti viešai 
prieinamų erdvių scenarijų, mes organizuojame bendrų erdvių bloką (valgyklą, sporto salę, 
renginių salę) pietų pusėje, žiūrintį į žaidimų aikštelę. Ši zona gali veikti visiškai nepriklausomai 
nuo mokyklos darbo laiko; sukurti naują susitikimų ir veiklos centrą visai bendruomenei. 
 
FASADAS 

Tęsiant architektūrinę idėją, planinis modulis perkeliamas į fasadinį skirstymą. 5,8 x 6 m 
modulis fasade skirstomas į dvi dalis, atitinkamai gaunat 2,9 m pločio struktūrą. Tinklui pabrėžti 
fasado apdailai parinkom armuoto betono segmentus, kurie ankeriais tvirtinami į perdangas, 
gelžbetonines kolonas ir mūro stulpus. Plokštei pritvirtinti naudojama po 2-4 ankerius, kas 
ženkliai mažina šalčio tiltelių skaičių ir padeda  pasiekti pastato A+ energetinės vertės klasę. 
Novatoriškas betono apdailos panaudojimas puikiai įsilieja į bendrą rajono stilistiką. Pastatas 
apšiltinamas akmens vata. Struktūros užpildai, priklausomai nuo poreikio, pildomi vitrinomis, 
įstiklintomis aliuminio rėmuose, U formos profiliuotu stiklu (kelių atspalvių) su mažu pralaidumu 
garsui arba armuoto betono plokštėmis. Segmentuose  numatoma  galimybė įrengti  saulės 
kontrolės   priemones (pagal pasirinkimą vertikalios ar hortizontalios žaliuzės, roletai).  
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ĮĖJIMAS 
Numatyti du pagrindiniai įėjimai į mokyklą: vakarinėje ir rytinėje pusėse (ilguosiuose) 

fasaduose. Viduje mokyklos įėjimus jungia didelis holas su atriumu ir atvirais laiptais. Tai yra 
neabejotinas visų srautų centras. Šis atriumas tampa viso pastato ašimi, jungiančia aukštus ir 
erdves, iš kurių galima patekti į klases, terasas ir kabinetus. 
  
SKLYPAS 
 

Kaip buvo minėta, pastatas projektuojamas sklypo šiaurės vakarų kampe. Pagrindiniai 
tokios vietos pasirinkimo tikslai: atverti Šv. Juozapo bažnyčios perspektyvą nuo Vydūno gatvės  
ir sukurti aktyvią sporto zoną pietinėje saulės apšviestoje sklypo dalyje; taip pat suformuoti 
maksimalią atvirą žalią erdvę priešais pagrindinį įėjimą. Esamą modulinę transformatorinę 
siūlomą perkelti į sklypo šiaurės vakarų kampą. Parenkant mokyklos vietą sklype, atsižvelgiama į 
transformatorinės apsaugos zoną (10 m). Šv. Juozapo bažnyčios sklype apsaugos zona kerta 
būsimą automobilių stovėjimo aikštelę.  

Pagrindinis privažiavimas automobiliais formuojamas nuo Įsruties gatvės. Lygiagrečiai jai 
įrengiamos 34 automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo aikštelė skaidoma želdiniais į 
ne daugiau kaip po 10 stovėjimų vietų aikšteles. Tokiu būdu išlaikomas norminis atstumas iki 
mokyklos langų. Išilgai pravažiavimo sklypo teritorijoje įrengiamos 13 laikino sustojimo vietų – 
„kiss and ride“. Netoliese automobilių stovėjimo aikštelės, sklypo šiaurinėje dalyje projektuojama 
dviračių ir elektrinių paspirtukų saugykla – pavėsinė. Numatomas darnus privažiavimas iki jos. 

Pagrindiniai įėjimas į pastatą numatomi nuo Įsrūties ir Tolminkiemio gatvių. Papildomai 
įrengiami dar 4 įėjimai visose pastato pusėse. Vienas iš jų nuo Vydūno gatvės bus naudojamas 
kaip pagrindinis įėjimas į viešųjų erdvių bloką. Iš ūkinio kiemo numatomas tiesioginis patekimas į 
valgyklos virtuvę. 

Pietinėje sklypo dalyje įrengiamas sporto aikštynas ir sezoninės valgyklos zonos su 
lauke išdėstytais staliukais. Apsaugai nuo saulės ir kritulių naudojami skėčiai. Projektuojamos dvi 
universalios žaidimų aikštelės, pritaikytos krepšinio, tinklinio, lauko teniso, mini futbolo, rankinio 
sporto šakoms; šuolių į tolį ir kita lengvosios atletikos įranga. Šaltuoju metų laiku aikštelėse gali 
būti įrengiamos sezoninėmis čiuožyklomis. Šalia aikštelių, šiek tiek modifikuojant, išsaugojamas 
riedlenčių parkas. Visas sportines zonas juosia ilgų nuotolių bėgimo takas. Taip pat įrengiamas 
tiesinis 100 m bėgimo takas ir žiūrovų suoleliai prie aikštelių. Palei Vydūno gatvę 
performuojamas esamas skveras su vaikų žaidimo aikštelėmis. Sportinio aikštyno įrengimas 
pietinėje sklypo dalyje sumažina triukšmo sklaidą link Šv. Juozapo bažnyčios sklypo. Šiaurinėje 
sklypo dalyje numatomos mažesnio triukšmingumo žaidimų zonos – lauko stalo tenisas, 
šachmatai, mini golfas ir kt. Bendras sporto aikštynų plotas 2144 m². 
 
PLANINĖ STRUKTŪRA 
 

Du pagrindiniai įėjimai – rytinis ir vakarinis - viduje jungiami per erdvų holą su atriumu iki 
4 aukšto. Holas gali būti naudojamas įvairaus pobūdžio mokyklos bendruomenės susibūrimams. 
Prie visų įėjimų įrengiama patekimo į pastatą kontrolės sistema. Hole darniai įsikomponuoja 
pagrindiniai atviri laiptai su poilsio zonomis. Šalia laiptų mokinių spintelių zona, kuri atskiria 
šiaurinėje pusėje išdėstytas administracijos patalpas, mokytojų, psichologų ir socialinių 
darbuotojų kabinetus nuo bendros erdvės. Viduryje pastato numatomi du dideli atriumai – 
kiemeliai, kurie tarnauja kaip šviesos šaltinis pirmo aukšto patalpoms ir insoliacijos užtikrinimas 
mokomiesioms klasėms viršuje bei sudaro galimybę valgyklos ir skaityklos-bibliotekos veiklas 
perkelti į kiemą. Kiemeliai taip pat gali būti naudojami mokyklos bendruomenės susibūrimams. 
Dar 4 tūrio išpjovimai-atriumai numatomi nuo antro iki ketvirto aukštų šiaurinėje bei  nuo antro iki 
trečio aukštų pietinėje pastato pusėse. Atriumų pločiai ir ilgiai, ketvirto aukšto tūris parinkti 
optimalūs, įvertinant 2-4 aukštuose išdėstytų mokymo klasių ar kabinetų insoliacijos (ne mažiau 
2,5 val. kovo – rugsėjo mėnesiais) užtikrinimą. Vertikaliems ryšiams projektuojamos 4 laiptinės 
su liftais prie pastato rytinės ir vakarinės kraštinių - vienodai nutolusios viena nuo kitos. Taip 
pasiekiamas optimalus srautų pasiskirstymas – iš visų kabinetų ar patalpų laiptinė pasiekiama 
vienodai.  Pirmame aukšte viena šalia kitos planuojamos bendro naudojimo patalpos – valgykla, 
renginių salė, sporto salė, biblioteka-skaitykla, šokių klasė. Prie jų numatomos ir kūrybinės 
dirbtuvės. Tokiu būdu formuojama viešai prieinama zona,  kuri reikalui esant gali funkcionuoti ir 
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po mokyklos darbo laiko. Visuomeninėje zonoje numatomi 3 įėjimai. Prie pietinio fasado 
formuojama aktyviųjų patalpų blokas, kurį sudaro valgykla, sporto salė, renginių salė. Visas 
blokas turi sklandų ryšį su kiemu ir sporto aikštynu. Renginių metu pietinio fasado pirmas 
aukštas gali būti pilnai atveriamas į lauką.  Valgykla planuojama 2 aukštų su atvira erdve per du 
aukštus. Pirmame aukšte – virtuvė su ūkinėmis patalpomis ir tiesioginiu patekimu į ūkinį kiemą, 
maisto išdavimo zona ir valgomoji erdvė. Antrame aukšte įrengiama dalis valgomosios zonos bei 
maisto pasišildymo zona, kuri gali būti transformuojama į maisto ruošimo mokymo klasę. Iš 
valgyklos galima lengvai patekti į kiemelį su įrengtomis valgymo vietomis bei į lauko valgyklos 
dalį, esančią pietinėje ir vakarinėje sklypo dalyje. Apsaugai nuo saulės ir lietaus numatomi 
skėčiai. Projektuojamoje sporto salėje vienu metu galės sportuoti iki 90 mokinių. Užtraukiamomis 
užuolaidomis yra galimybė salę padalinti į dvi dalis, sudarant galimybę mokiniams sportuoti 
mažesnėse grupėse. Prie sporto salės – moterų ir vyrų persirengimo patalpos su dušais – su 
tiesioginiu patekimu į salę. Iš salės tiesiogiai galima patekti ir į treniruoklių bei sporto inventoriaus 
patalpas.  

Šalia renginių salės numatytos pora persirengimo patalpų ir nedidelis sandėlis. Renginių 
salės didžioji dalis scenos yra iš surenkamų segmentų – gali būti lengvai transformuojama, 
perkelta į kitą vietą ar sudėta po stacionaria scenos dalimi. Taip pat numatoma suskleidžiama 
tribūna. Tokiu būdu galima organizuoti visiškai švarią erdvę ir pritaikyti įvairioms veikloms. 
Renginių salėje numatoma ne mažiau 300 vietų žiūrovams. Šalia salės - nedidelė rūbinė 
žiūrovams ir svečiams. Prie pat pietinio patalpų bloko įrengiama šokių salė. Pasiruošti šokių 
pamokai mokiniai galės sporto salės persirengimo kambariuose. Kitoje pusėje nei šokių salė 
suplanuotos kūrybinės dirbtuvės – konstrukcinių medžiagų bei skaitmeninių technologijų 
laboratorijos. Pirmo aukšto centre komponuojasi skaitykla – biblioteka, kuri suskirstyta vadovėlių 
išdavimo, skaityklos, amfiteatro zonomis. Kaip buvo minėta, skaitymo zona gali būti išplečiama į 
atriumų lauko kiemelius.  

Antrame, trečiame ir ketvirtuose aukštuose išdėstyta klasės, mokymo ir mokytojų 
kabinetai, poilsio zonos, laikinos darbo vietos (prie laiptų atriumo), pagalbinės patalpos (WC, 
techninės), žalios terasos, kuriose  įrengiamos lauko klasės su lengvai sumontuojamais tentais, 
sezono metu apsaugančiais nuo saulės ir lietaus. Mokymo kabinetai planuojami taip, kad visi 
langai būtų į pietinę, rytinę ir vakarinę puses, su natūraliu apšvietimu iš kairės. Taip pat nėra 
klasių langų į sporto aikštyną bei žaidimų zoną. Maksimalus klasių plotis 6 metrai kaip 
reglamentuoja higienos normos. Daugelis klasių turi transformuojamas pertvaras, kurių pagalba 
galima jungti dvi klase, praplečiant mokymosi erdvę ir gaunant natūralų apšvietimą iš abiejų 
pusių. Numatyta galimybė atverti klase ir į holų erdves ar jungti jas per koridorius, sukuriant 
klasterius. Kai kurias klases galima dalinti į dvi transformuojamomis pertvaromis. Klasėse 
galimas įvairus mokymo vietų išdėstymas. Mokymo kabinetai grupuojami pagal dalykinius 
profilius. Šiaurinėje pastato dalyje antrame ir trečiame aukštuose numatomos gamtos mokslų 
(fizikos, chemijos), matematikos ir informatikos bei menų, grupuojant po 2-3 susijungiančias 
klases. Pietinėje pastato dalyje antrame – trečiame aukštuose planuojamos lietuvių kalbos 
klasės. Ketvirtame aukšte – istorijos, dorinio ugdymo, geografijos ir muzikos klasių grupės. 
Kiekviename aukšte įrengiami mokytojų kabinetai; WC skirti mokytojams.  

      Įvadinės techninės patalpos numatytos pirmame aukšte su atskirais patekimais iš 
lauko. Ventkamerų patalpos išdėstytos taip, kad nesiribotų su patalpomis, kuriose nuolat būna 
žmonių. Jos išdėstytos 2-4 aukštuose ir aptarnauja atskiras zonas. Tokiu būdu vengiama didelių 
ortakių metražų ir diametrų, kas didina pastato energinį efektyvumą. 

 
 
 

VIDAUS APDAILA 
Grindų danga kombinuota. Grindys – liejama epoksidinė danga su piešiniu  ir 

pakeliamos  grindys.  
Vidaus pertvaros iš gipskartinio ir polikarbonato, užtikrinančios reikiamas akustines ir 

saugaus naudojimo savybes.  
Transformuojamos pertvaros – HPL su garso izoliacija. Holuose ir klasėse numatomi 

akustiniai paneliai ant sienų. 
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Koridoriuose numatomos tinklelio lubos su viršuje įrengta garsą sugeriančia medžiaga. 
Klasėse zonomis – garsą atspindinčios (prie lentos) ir garsą sugeriančios (perimetru) 
segmentinės pakabinamos lubos.  
 

 
 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

(iki) 
Kiekis 

(po) 

I. SKLYPAS  
   

1. sklypo plotas m2 18276,00 18276,00 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0 89,00 

3. sklypo užstatymo tankumas % 0 36,00 

4. apželdintas plotas % 99,00 40,00 

II. PASTATAI 
  

1. paskirties rodikliai (mokslo paskirties 7.11.) 

     mokinių skaičius 
vnt. 1000 

2. bendrasis plotas*: m2 16146,53 

3. naudingas plotas* m2 16146,53 

4. pastato tūris* m3 79386,00 

5. aukštų skaičius vnt. 4 

6. pastato aukštis                                                                          m 16,60 

7. energinio naudingumo klasė  A+ 

8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

 C 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

 
 
 
 


