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URBANISTINĖ, ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDIMAI 

 

Gimnazijos sklypas apsuptas XXa. pab. surenkamų monolitinių konstrukcijų tipo daugiabučiais,  vyrauja 
aiškus kvartalinis planavimas. Pietinėje pusėje yra veikiančios dvi mokymo paskirties įstaigos: Vilniaus 
Pilaitės gimnazija ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Šiaurinėje dalyje sklypas ribojasi su naujai 
statoma Šv. Juozapo bažnyčia, koplyčia ir parapijos namais.  

Mokyklai pasirinktas aiškus stačiakampis tūris, savo forma plane atkartojantis gretimų kvartalų 
užstatymą. Tūris atitrauktas nuo Vydūno g. užstatymo linijos formuojant reprezentatyvias mokyklos 
prieigas. 

Perpjovus pagrindinę formą atskiriami du tūriai. Rytinėje dalyje prie Įsruties gatvės formuojamas pailgas 
tūris skirtas bendruomenės ir mokyklos poreikiams. Vakarinėje dalyje – didesnis tūris, skirtas klasėms. Tarp 
pastatų antrame aukšte įrengiamas geltonas sporto aikštynas, prieinamas tiek mokiniams, tiek 
bendruomenei. Formuojamas vizualinis ryšys su bažnyčia. 

 

 

Patogiam priėjimui suformuoti įgilinama dalis pirmo aukšto, formuojama konsolė. Mokykla tampa 
patogiai pasiekiama tiek iš Tolminkiemo gatvėje projektuojamos išlaipinimo aikštelės, tiek iš Vydūno 
alėjoje esančios viešojo transporto stotelės. Tarp atskirų tūrių numatoma papildoma jungtis – metalo ir 
stiklo konstrukcijų tiltelis. 

Vakariniame tūryje formuojami vidiniai kiemai, skirti klasių apšvietimui, mokinių ir darbuotojų poilsiui, 
taip pat lauko klasėms. Ant rytinio tūrio stogo numatomos apželdintos terasos. Pagrindinėms laiptinėms 
apšviesti formuojami atriumai su stoglangiais viršuje. 

Pastato pjūviui pasirinkta ryški spalva kontrastuoja su aplinkoje dominuojančiais pilko betono fasadais, 
kuriamas ir vizualiai ryškus traukos centras. 

 



TERITORIJOS SUTVARKYMO BEI TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 

 

 

 

Projektuojamą teritoriją taisyklingai riboja C2 ir D kategorijos gatvės. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš 
šiaurės vakarų. Greta esamos transformatorinės formuojama 34 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su 
ūkiniu privažiavimu prie virtuvės ir buitinių atliekų konteinerių. Tolminkiemio gatvės rytinėje pusėje prieš 
pagrindinį įėjimą į pastatą siūloma įrengti laikino sustojimo / keleivių išlaipinimo vietas autobusui arba 
3 lengviesiems automobiliams bei 2 stovėjimo vietas žmonėms su negalia. 

 

 

 



Pirmas pastato aukštas įpjautas tokia kryptimi, kad būtų patogu prieiti pagrindiniams pėsčiųjų srautams 
nuo viešojo transporto stotelės ir išlaipinimo aikštelės. Taip pat takai veda link pastato nuo pagrindinių 
sankryžų. Takai projektuojami pakankamo pločio pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. Uždara dviračių 
saugykla numatyta šalia pagrindinio įėjimo į pastatą. Atviras sporto aikštynas antrame aukšte yra 
laisvai prieinamas laiptais arba neįgaliesiems pritaikytu pandusu.  

 

 

 

Visi teritorijoje esantys sporto aikštynai ir žaidimų aikštelės laisvai prieinami bendruomenei. Rytinėje 
sklypo dalyje suprojektuoti sporto aikštyno priklausiniai - 100 m dviejų juostų bėgimo takas ir atskira 
juosta šuoliams į tolį. Esamą riedlenčių parką ir vaikų žaidimų aikštelę siūloma perkelti į šiaurinę ir rytinę 
sklypo dalis. Riedlenčių parkas nuo projektuojamų stovėjimo aikštelių atskiriamas žalia zona, apsodinta 
medžiais. Vaikų žaidimų aikštelė išlaiko 10 m atstumą nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų 
Įsruties g. ir nuo jų atribojama vidutinio aukščio gyvatvore. Suprojektuotiems BMX dviračių kalneliams 
numatoma nauja vieta šalia riedlenčių parko, tačiau nėra išlaikomas apsauginis atstumas iki 
gretimuose sklypuose suprojektuotų automobilių stovėjimo aikštelių, todėl siūloma mažinti sanitarinių 
apsaugos zonų atstumus arba panaikinti dalį bažnyčios reikmėms numatytos aikštelės. Numatoma 
galimybė apjungti bažnyčios ir mokyklos stovėjimo aikšteles, kad būtų išvengta funkcijų dubliavimo, 
nes bažnyčios lankytojų srautas didžiausias sekmadieniais ir šventinėmis dienomis, o mokyklos – darbo 
dienomis.  

Projektuojamas pastatas ir želdiniai nepažeidžia esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonų. 

Siekiant padidinti žaliųjų zonų plotą, stovėjimo aikštelės pagrindui siūlomos ažūrinės trinkelės, o aikštei 
prie įėjimo – pailgos betoninės trinkelės su 5 cm žolės intarpais. Taip pat dalinai apželdinamos stogo 
terasos. 

 

  



PASTATO FUNKCINIS ZONAVIMAS 

 

Mokyklos pastatas formuojamas dviem tūriais, besijungiančiais pirmuoju aukštu ir tilteliu ketvirtajame 
aukšte.  

 

 

 

Vakarinėje pirmojo aukšto dalyje projektuojamos bendrosios mokyklos erdvės, talpinančios didžiausius 
mokinių srautus, t.y. pagrindinis holas, valgykla su virtuve ir kitais priklausiniais, zona su daiktų laikymo 
spintelėmis, taip pat apsaugota nuo pašalinių dviračių saugykla.  Valgykla turi tiesioginį ryšį su vidiniu 
kiemu, valgymo erdvės lauke įrengiamos po stogu.  Šiame vidiniame kieme numatoma galimybė 
rengti pamokas lauke. 

Vakarinio tūrio prie Tolminkiemio g. kituose aukštuose projektuojamos klasės, laboratorijos, taip pat 
koridoriai ir holai su poilsio erdvėmis. Šiaurinėje šio korpuso dalyje įkurtos humanitarinių mokslų klasės, į 
kurias patenkama laiptais pagrindiniame atriume bei laiptine prie šiaurinio pastato fasado. Pietinėje 
šio korpuso dalyje projektuojamos tiksliųjų ir gamtos mokslų klasės, sujungtos vertikaliais ryšiais – laiptais 
pagrindiniame atriume ir laiptine prie pietinio pastato fasado. Pietinėje antro aukšto dalyje įrengiama 
terasa, pritaikyta gamtos mokslų laboratorijai ir galimybei rengti pamokas lauke. 

Rytiniame korpuse įkurtos patalpos skirtos tiek mokyklos, tiek miesto rajono bendruomenės reikmėms. 
Rytinis korpusas gali funkcionuoti atskirai nuo mokyklos darbo valandų, taip užtikrindamas mokslo 
paskirties pastato prieinamumą visuomenei. Pirmame aukšte įrengiamos muzikos, dailės ir konstrukcijų 
klasės, kuriose gali vykti pamokos mokiniams bei vakariniai užsiėmimai rajono bendruomenei. Į šias 
patalpas patenkama tiesiai iš lauko per suprojektuotą terasą. Pirmame aukšte taip pat suprojektuota 
sporto salė su treniruoklių zona, šokių sale ir kitomis patalpomis, reikalingomis vykdyti fizinio lavinimo 
funkciją. Ši zona turi atskirą patekimą ir gali funkcionuoti kaip atskiras nuo mokyklos sporto patalpų 
kompleksas. Antrame rytinio korpuso aukšte projektuojamas holas su amfiteatru, biblioteka su skaitykla, 
renginių salė, pritaikyta ir teatro bei kino klasei. Šis aukštas pasiekiamas tiesiai iš antrame aukšte 
esančios terasos-sporto aikštyno. Viršutiniuose korpuso aukštuose įkurtos administracijos patalpos, 
mokytojų, psichologų ir socialinių darbuotojų kabinetai.  

Antro aukšto terasoje, skiriančioje abu tūrius, projektuojamas sporto aikštynas. Į terasą patenkama iš 
abiejų mokyklos tūrių, taip pat atvirais laiptais pietinėje pastato dalyje ir pandusu šiaurinėje pusėje. 
Sporto aikštyne įrengta multifunkcinė sporto aikštelė (futbolui, krepšiniui, tinkliniui), zonos stalo tenisui, 
lauko treniruoklių zona, gimnastikos skersinių kompleksas, taip pat numatoma zona bendruomenės 
sporto treniruotėms lauke. 



 



PASTATŲ APDAILOS MEDŽIAGIŠKUMO, KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

 

Pastate naudojamos apdailos medžiagos: 

Mokslo paskirties pastato fasaduose naudojamas betoninis monolitinis fasadas, kuris derinamas su 
fasadine stiklinimo sistema. Vietomis pastato fasadai uždengiami  vertikaliomis aliuminio kompozito 
lamelėmis siekiant užtikrinti apsaugą nuo tiesioginės saulės spindulių. Pastato konsolėse įrengiamos 
spalvoto aliuminio kompozito lamelės. Sporto aikštyno grindims projektuojama liejama sintetinė 
sportinė danga, išorinėms sienoms – tinkuojamas  fasadas. 

 

Pastato konstrukciniai sprendimai: 

Mokslo paskirties pastatas projektuojamas 
gelžbetonio kolonų ir perdangų karkasas, virš 
sporto salės numatomos  metalinės santvarų 
konstrukcijos. Pamatai po kolonomis ir sienomis 
gręžtiniai su rostverku. Liftų šachtos monolitinio 
gelžbetonio su papildoma garso izoliacija. Laiptai 
monolitinio gelžbetonio. 

Numatoma erdvinį  karkasą įrengti iš  strypinių ir 
plokščių konstrukcinių elementų.  

Išorinės sienos – mūrinės, vietomis derinamos su 
gelžbetoninėmis monolitinėmis sienomis. 

Stogas – sutapdintas. Terasose ir sporto aikštyno 
zonose įrengiamas eksploatuojamas sutapdintas 
stogas, virš kitų patalpų - neeksploatuojamas. 



BENDRIEJI RODIKLIAI 

Sklypo plotas 1,8276 ha 

Užstatymo plotas 7750 m2 

Bendras plotas 15229,56 m2 

Statinių aukštų skaičius 4 

Statinių aukštis 16,4 m 

Planuojamas užstatymo intensyvumas 0,83 

Planuojamas užtatymo tankumas 42,41 % 

Želdynų kiekis 41 % 

Sporto aikštynas  2400 m2 

 

 


