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Įvadas 

Nauja gimnazija planuojama Vilniaus vakarinėje dalyje Pilaitėje. Šis mikrorajonas ypatingas tuo, kad tai yra 
paskutinis sovietmečiu suprojektuotas rajonas, pasižymintis aiškia gatvių struktūra, uždarų kiemų kvartalais,  
aiškiomis urbanistinėmis ašimis,skirtomis visuomeninei veiklai. Jau 1988 metų detaliuoju planu šiame 
kvartale buvo numatytos pastatyti visuomeninės, tuo pačiu ir mokslo paskirties, įstaigos. 

 

Projektuojamos mokyklos sklypas yra Pilaitės 
pietinėje dalyje, kiek atokiau nuo intensyviaus 
Pilaitės prospekto, tarp Įsrūtės, Tolminkiemio 
bei Vydūno gatvių. Šalia, pietinėje nuo sklypo, 
jau yra dvi veikiančios mokymo įstaigos:  
Vilniaus Pilaitės gimnazija bei  Vilniaus 
Martyno Mažvydo progimnazija. Į Šiaurę nuo 
sklypo yra Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia.  Į 
rytus bei vakarus nuo nagrinėjamos teritorijos 
yra kvartalinio tipo užstatymas, 5 ir 9 aukštų 
daugiabučiais pastatais. 

 

 

 

 

 

 

www.gatvesgyvos.lt nuotr. 
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Urbanistinė idėja 

Pastato vieta 

Aplink nagrinėjamą teritoriją dominuoja kvartalinis 
užstatymas – linijiniai 5 ir 9 aukštų gyvenamieji 
pastatai su cokoline dalimi. Nagrinėjamas sklypas yra 
ašyje tarp kvartalinio užstatymo pastatų . Šioje ašyje 
jau yra minėtos dvi mokymo įstaigos.  

Planuojamos gimnazijos vietą sklype diktuoja: 

 programinė konkurso užduotis:  
reikalingas sporto aikštynas su futbolo, krepšinio 
aikštėmis, išsaugojimas esamų rekreacinių įrengimų 
(riedlenčių, bmx dviračių parkų, vaikų žaidimų aikšt.) 

 esantys šalia pastatai: Šv. Juozapo 
bažnyčia su automobilių stovėjimo aikštele, elektros 
transformatorinė su savo infrastruktūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastato tūris komponuojamas šalia Vydūno gatvės, 
atsižvelgiant į aplinkinių daugiabučių užstatymo linijas. 
Sporto aikštynas siūlomas toliau nuo Vydūno gatvės, 
erdvėje tarp mokyklos pastato bei bažnyčios.Tuo tarpu 
riedlenčių bei dviračių parkus siūloma perkelti į 
šiaurinę sklypo dalį. Sklype esanti elektros 
transformatorinė paliekama. Statiniai šių tinklų 
apsaugos zonose nestatomi – įrengiamos dangos. 
Visa el.transformatorinės infrastruktūra tolimesniuose 
projekto etapuose gali būti išsaugoma.  

Toks statinių išdėstymas leidžia racionaliausiu būdu 
sklype sutalpinti konkurso programoje išvardintas funkcijas:  mokslas,  sportas,  laisvalaikis. 
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Integralumas - pastato tūris, forma:  

 

Pastatas kompuojamas iš trijų bei penkių aukštų 
tūrių. Penkių aukštų tūris komponuojamas rytinėje 
sklypo dalyje, ties Įsrūtės gatve, papildant gatvės 
išklotine, bei  orentacija į miesto centrą. Trijų aukštų 
dalis komponuojama vakarinėje sklypo dalyje. Tarp 
aiškiai išreikštų tūrių planuojamas pagrindinis 
patekimas į pastatą. Įėjus į pastatą, patenkama į 
stačiakampės erdvės holą, kuris nukreiptas į 
bažnyčios bokštą – urbanistine vertikalę. 

 

  

Vydūno gatvės išklotinė

 

Įsrūtės gatvės išklotinė 

Integralumas - funkcija: 

Numatytame sklype projektuojama gimnazija papildytų bendruomenei reikalingas erdves šioje Pilaitės dalyje. 

Gimnazijos pastatas numatomas atviras bendruomenei. Tai pasiekiama planuojant patalpas, kurios galėtų 
būti naudingos visuomenei šalia pagrindinio patekimo į gimnaziją. Šiomis patalpomis būtų galima naudotis 
ne pamokų metu. Tai sporto, renginių, valgyklos salės, biblioteka su skaitykla. 

 

Architektūrinė idėja 

Tūriniai sprendimai 

Skaidant pastatą atskirais tūriais, atsižvelgiant į aplinkinių pastatų aukščius buvo pasirinktas dviejų aukštų 
skirtumas – trijų aukštų tūris bei penkių aukštų tūris. Trijų aukštų tūrio viduryje kompuojama sporto salė. 

 



KOMENTARAS 

5 
 

Planavimas 

Šalia pagrindinio holo – koridoriaus pirmame bei antrame  aukštuose  projektuojamos patalpos į kurias 
galėtų patekti bendruomenės nariai ne pamokų metu. Tai yra:  sporto užsiėmimų patalpos, valgykla, renginių 
salė, biblioteka su skaitykla.  

Pastate koridoriai, traktuojami kaip rekreacinės, poilsio patalpos. Projektuojamos erdvės per visus pastato 
aukštus su stoguose įrengtu įstiklinimu. Taip gauname šviesias rekreacines erdves.  

Atsižvelgiant į statybos techninius reikalavimus bei higienos normas mokymo klasės numatomos  ties 
pastato perimetru, siekiant gauti kuo daugiau natūralios šviesos. Mokymo klasės pločiai 6 – 8,5m. Klasėse, 
kurių plotis didesnis nei 6m. priešingose sienose projektuojamas natūralus apšvietimas: iš vienos pusės 
fasadas su langais, kitoje pusėje natūrali šviesa per stogo langus.  

           

Kadangi šiaurinėje sklypo dalyje projektuojamas stadionas, atsižvelgiant į higienines normas, klasių langų 
šia kryptimi nėra. Šioje pastato dalyje numatomos administracinės patalpos. 

Projektuojamos klasės gali būti transformuojamos: 
t.y. sujungtos mobilia pertvara. 
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Pastato šiaurinėje dalyje projektuojamos lauko klasės. Ši erdvė 
uždengta nuo kritulių – išnaudojamas pastato tūris – išorinėmis 
sienomis, neatitverta pirmo aukšto dalis. Lauko klasės 
projektuojamos šalia valgyklos. Nevykstant pamokoms,  
užsiėmimams ši lauko erdvė gali būti išnaudojama kaip lauko 
valgykla.  

 

       planas                                                 pjūvis 

Apdailos medžiagiškumas 

Pastato apdailos elementais siekiama ne tik sukurti modernų šiuolaikišką aplinkoje išsiskiriantį statinį, bet tuo 
pačiu ir derantį kartu su aplinkiniais pastatais. Fasadų apdailai naudojamas betonas, kompozitinės aliuminio 
plokštės. 

Aplinkiniuose statiniuose vyrauja betoninės apdailos medžiagos, apvalinti daugiabučių bei laiptinių tūrių 
apdailiniai  elementai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai 

Vėdinimas 

Mokyklos patalpų vėdinimui projektuojami aukšto efektyvumo (ne mažiau 80 %) vėdinimo įrenginiai, su 
šildymo ir vėsinimo kaloriferiais, bei drėkinimo sekcijomis, tokiu būdu siekiant užtikrinti higienos normų 
reikalavimus. Vėdinimo sistemų oro kiekis parenkamas ne mažesnis, nei reikalauja statybos techninis 
reglamentas „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Oras patalpose skirstomas ir surenkamas 
difuzoriais, kurie parenkami taip, kad dirbtų tyliai, būtų nepastebimi, kur to reikia, nekaupiantys dulkių ir 
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lengvai valomi. Atskiroms funkcinėms zonoms projektuojamos atskiros vėdinimo sistemos, kurios leis 
tikslingai valdyti sistemas, reguliuoti oro kiekį, jo parametrus, o kai reikia, visai išjungti netrukdant kitų 
sistemų darbo. Atskiros sistemos projektuojamos valgyklai, sporto salei, aktų salei, mokymo patalpoms, 
persirengimo patalpoms ir sanitariniams mazgams. Vėdinimo sistemose projektuojamas optimalus oro greitis 
bei numatomi triukšmo slopintuvai, kad sistemos dirbtų maksimaliai tyliai ir netrikdytų mokinių bei mokytojų 
darbo.  

Vėsinimas 

Patalpose, kuriose reikia vėsinimo, projektuojama vandeninė vėsinimo sistema, kuri naudoja geotermijos 
gręžinių vėsą, net nenaudojant šilumos siurblio. Tokio vėsinimo kaštai maži, mokama tik už cirkuliacinio 
siurblio suvartotą energiją.  Numatomi kanaliniai vėsinimo blokai (fankoilai), kurie paslepiami virš 
pakabinamų lubų. Vėsinimo įrenginiai parenkami pagal galią savo vidutiniu greičiu, kad būtų galima užtikrinti 
vėsos kiekį tyliai dirbant. Dalinis vėsinimas numatomas per vėdinimo sistemą. Skaičiuojamas maksimalus 
galimas vėsinimo galingumas išnaudojant turimą projektinį oro kiekį bei leidžiamą minimalią tiekiamą 
temperatūrą. Patalpos, kuriose reikia vėsinimo, nustatomos naudojant pastato energinį dinaminį 
modeliavimą, atsižvelgiant į patalpų orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, saulėtumą, langų dydį, mokinių 
skaičių ir šilumą išsiskiriančią iš technologinės įrangos ar kompiuterių. Patalpų apšviestumas saulės 
spinduliais pirmiausia mažinamas žaliuzėmis, kurios neleidžia saulės spinduliams perkaitinti patalpų taip 
optimizuojant išlaidas vėsinimui bei komfortą patalpose. Siekiama kuo labiau išlaikyti komfortiškas sąlygas 
išvengiant mechaninių vėsinimo sistemų, tad jos projektuojamos ten, kur būtina. 

Apšvietimas 

Pastato energinis dinaminis modeliavimas taip pat pritaikomas patalpų apšvietimo sprendimams. 
Modeliavimas leidžia numatyti patalpų natūralų apšviestumą natūraliomis sąlygomis bei tiesioginę saulės 
šviesą, tad projektuojamas optimalus dirbtinis apšvietimas. 

Šildymas 

Mokyklos šildymui numatomas kombinuotas šildymas, panaudojant, kur optimalu, grindinio šildymo sistemą, 
kitur radiatorius arba konvektorius. Grindinio šildymo sistema leidžia panaudoti žemos temperatūros 
šilumnešį, taip taupant energiją. Toks šildymo būdas ne tik užtikrina patalpose minimalų temperatūrų 
skirtumą per patalpos aukštį, tačiau yra nepastebimas, netrukdo pastatyti baldus bei leidžia optimaliai 
išnaudoti patalpas. Grindinis šildymas puikiai dera darbui su geotermija. Šildymos sistemos projektuojamos 
visiškai automatizuotos – grindinio šildymo kontūrai reguliuojami pavaromis, kurios valdomos siunčiant 
signalą iš patalpų termostatų, taip ekonomiškai palaikant nustatytas patalpų temperatūras. Grindinio šildymo 
kolektorius planuojama montuoti su architektu sutartose vietose, siekiant išlaikyti vientisą patalpų interjerą 
bei apsaugant kolektorius nuo pažeidimų ar neleistino reguliavimo.  

Šilumos gamyba 

Šilumos gamybai siūloma projektuoti kombinuotą sistemą iš geoterminių gręžinių, saulės kolektorių bei 
miesto šilumos tinklų. Gruntinio šilumos siurblio elektros poreikiams padengti būtų galima panaudoti saulės 
elementus (naudojama atsinaujinanti energija). Tokios sistemos parinkimui ir proporcijų nustatymui 
pasitelkiama pastato energinio dinaminio modeliavimo programa, kuri padeda parinkti optimalią sistemą 
konkrečiam pastatui su konkrečiais poreikiais. Siūloma projektuoti ir įrengti tokią geoterminės šilumos 
sistemą, kuri užtikrintų reikiamą šilumos kiekį didžiąją šildymo sezono dalį, kol temperatūra lauke nėra labai 
žema. Šalčiausias metas, kaip rodo pastarųjų kelių metų praktika, netrunka ilgiau kaip mėnesį, todėl būtų 
neoptimalu įrengti maksimalios galios geotermiją. Šilumos gamybos pikams padengti projektuojamas 
šilumos mazgas iš miesto šilumos tinklų.  

Geotermijos gręžiniai taip pat būtų naudojami patalpoms vėsinti. Gręžiniai gali būti naudojami be šilumos 
siurblio, tiesiogiai cirkuliuojant geoterminių gręžinių vandenį  vėsinimo sistemoje, o jei to neužtenka, galima 
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įjungti šilumos siurblį, kuris vandenį dar labiau atvėsina. Taip gręžiniai tampa labiau ekonomiška ir gamtai 
draugiška investicija. Saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui būtų siūlomi labiau kaip idėja, nepadengiant 
viso karšto vandens poreikio. Tiek geotermija, tiek saulės kolektoriai būtų švietėjiška priemonė mokiniams – 
naujų technologijų, energijos tausojimo ir gamtos apsaugos temomis. Prie tokių priemonių būtų galima 
prijungti ir optimalų kiekį saulės elementų, gaminančių elektrą. Visos sistemos kartu galėtų būti apjungiamos 
programinėje įrangoje ir mokiniams demonstruojama pamokų metu ir laisvalaikio zonose, kiek konkrečiu 
metu mokykla gamina bei kiek kokios energijos vartoja, taip skatinant mokinius taupyti energiją ir didžiuotis 
savo mokykla.  

Visos sistemos projektuojamos atsižvelgiant į tarptautinių tvarios statybos standartų BREEAM ir LEED 
reikalavimus. Net ir nesiekiant šių standartų įvertinimo projektuojame remiantis tam tikrais kreditais, kurie yra 
optimalūs, nereikalaujantys arba reikalaujantys mažų papildomų investicijų, tačiau padaro pastatą 
ekonomiškesnį, optimalų, komfortišką mokiniams ir mokytojams bei draugišką gamtai. 

Pastato konstrukciniai sprendimai 

Pamatai – numatomi pagal geologinius tyrinėjimus. 
Karkasas – g/b kolonos, surenkamos perdangos su monolitiniais ruožais.  
Laiptų maršai – gelžbetoniniai surenkami. 
Išorinės sienos – surenkamos gelžbetoninės plokštės, langai, apdailiniai dažyto aliuminio lankstiniai. 
 

Bendrieji ekonominiai rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 18276  

2. sklypo užstatymo intensyvumas  0,74  

3. sklypo užstatymo tankumas % 29  

4. Želdynių plotas sklype m2  7305   

4. Automobilių parkavimo vietų skaičius  vnt 34  

II. PASTATAS 

Pastato bendras plotas. m2 13640  

Pastato pagrindinis plotas.  m2 13159  

Pastato pagalbinis plotas.  m2 481  

Pastato tūris. m3 73200  

Aukštų skaičius. vnt. 5  

Pastato aukštis.  m 18.70  

 

Siūlomas projektas atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus 


