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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA. 
Aiškiu perimetru apibrėžtas gimnazistų miestelis. Subtiliai atviras aplinkai ir aiškiai parodantis, kur yra riba 
tarp vidaus ir išorės. Asociatyviai suvokiamas kaip aptvarinė pilis, už kurios sienų verda savitas, žadinantis 
smalsumą gyvenimas, mokymosi, bendravimo procesai. 
 
Kieta miestelio riba kontrastuoja su daugiakrypte ir daugiaplane vidine struktūra. Kampuotame pintame 
krepšelyje sumesti skirtingi elementai. Paveikslo rėmelyje kontrastinga abstrakcija. 
 

 
 
 
SANTYKIS SU KONTEKSTU. 
Nagrinėjamo sklypo esminės gretimybės yra Pilaitės šv. Juozapo parapijos  Bažnyčia ir standartinės statybos 
paneliniai daugiabučiai gyvenamieji namai. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pastato architektūra 
vertinama kaip neutrali. 
Projektuojamas  gimnazijos pastatas turi sudaryti vieningą architektūrinį duetą su Pilaitės Bažnyčios pastatu. 
Kontrasto principu derinama vertikalė ir horizontalė, kietas, šaltas betonas  ir ažūriškas, šiltas medis, 
dramatiškas siluetas ir ramus siluetas. Tačiau kontrastingi tūriai yra  to paties mastelio dariniai. 

 
 
Dominuojanti aplinka (daugiabučiai) yra reguliari ir monotoniška užstatymo kryptimis, medžiagine bei tūrine  
išraiška.  Daugiabučiai nėra atvira struktūra, tai privati tik gyventojams skirta struktūra. Santykyje su šia 
konteksto dalimi, gimnazijos pastatas nekontrastuoja savo siluetu ir pastatymo kryptimi. Išskirtinumas 
kontekste pasiekiamas sukuriant skaidraus ir difuziškai atviro pastato įvaizdį.  
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PLANINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI SPRENDINIAI. 
Gimnazijos programa  komponuojama trijų aukštų pastate. Įvertinus sklypo dydį, siūlomas kompaktiškas ir 
racionalus sklypo ir pastato planas. sklype gimnazijos  pastatas ir priklausiniai komponuojami pagal 
vyraujantį kontekste principą.  
 
Pagrindinis sumanymas grindžiamas „miestelio“ už gynybinės sienos koncepcija. Griežtu perimetru atribota 

vidinė erdvė tampa mokyklos bendruomenės namais, miestu mieste, aplinka, kurioje gyvenimas ir 
ugdymas(is) susilieja, persipinant veiklomis, joms skirtoms erdvėms. Taisyklingas ir racionalus perimetras  
riboja vidinę „miestelio“ struktūrą, kurioje atskiri  patalpų ir vidinių kiemelių blokai laisvai dėstomi  plane ir 
erdvėje. Bendrąsias erdves komponuojant pastato centre, jos lengvai pasiekiamos iš daugelio pastato vietų. 
Kiekvienas patalpų blokas turi individualią išraišką, juos jungia platėjančios / siaurėjančios „gatvelės“.   

 
Taip kuriama dinamiška, gyvybinga  aplinka. Įvertinant mokyklos bendruomenės narių skaičių, planuojamos 
atviros erdvės, galinčios fiziškai sutalpinti reikalingą skaičių žmonių kasdieninėje veikloje ir esant įvairiems 
renginiams. Itin didelis dėmesys skiriamas erdvių interaktyvumui (erdvės sąveikaujančios, dialogiškos, 

multifunkcinės), erdvių sinergijai. Ugdymo(si) procesas gali vykti ir už dalykinių klasių ribų, tiek vidinėse, 
tiek išorinėse gimnazijos  erdvėse. Prie įėjimo į mokyklą planuojama pasvira aikštė - tribūna (amfiteatras) 
jungianti pirmą ir antrą aukštus. Aikštės plotas gali būti jungiamas su greta planuojamos universalios salės 
erdve.  Natūrali šviesa į aikštę patenka per „šviesos gaudyklės“ principu suprojektuotą stoglangį. 
Universali salė projektuojama „black box“ principu, joje pagal poreikį ir individualų sumanymą galima 
modeliuoti reginio stebėjimo kryptį, žiūrovų vietų išdėstymą. Universali salė grupuojama su muzikos 
klasėmis (kurios, esant poreikiui, gali būti naudojamos kaip atlikėjų persirengimo, pasiruošimo patalpos, 
artistinės), taip pat įvertinamas patogus garso įrangos ir (ar) dekoracijų atvežimas ir įnešimas. 
Vidinė „miestelio“ struktūra - atskiri pasukti tūriai erdvėje - leidžia išvengti tradicinių koridorių, vidiniai ryšiai 
planuojami taip, kad būtų galima pasirinkti skirtingą, vienodai patogų maršrutą tarp taško „A“ ir taško „B“. 
Tiek plane, tiek erdvėje galima judėti ratu, „aštuoniuke“, pirmyn-atgal. 
 
Susisiekimui tarp aukštų be laiptų ir liftų naudojami ir pandusai bei pasvira tribūna „aikštėje“. 
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Didžiausias plotas vykdyti bendramokyklinius ar bendruomeninius renginius pastato viduje su gausiausiu 
dalyvių skaičiumi pasiekiamas sujungus sporto salę su valgykla. Ši zona planuojama taip, kad būtų patogus 
ryšys su lauke numatoma universalia renginių ir sporto aikšte ir esant reikalui renginio dalyviams būtų 
patogu lengvai pereiti iš lauko į vidų ir atvirkščiai. 
Planuojant ryšius tarp patalpų grupių, vengiama durų abiejose praėjimų pusėse. Durys į klases planuojamos 
vienoje pusėje, kitoje atveriamas vaizdas į vidinius kiemelius, aikštę, poilsio erdves, sporto salę, valgyklą,  
bibliotekos skaityklą. 
Klasės ir kabinetai neturi bendrų sienų su universalia sale, sporto sale. 
Sanmazgai dėstomi taip, kad nebūtų nutolę nuo tolimiausio naudotojo daugiau nei 50 m, įėjimai į 
sanmazgus planuojami jų vizualiai neakcentuojant bendrose erdvėse. Skaičiuojant sanitarinių prietaisų 
kiekius sanmazguose ir persirengimo kambariuose, priimta, kad bendras gimnazistų skaičius viso 1000, o 
moterų ir vyrų skaičius po 60 proc nuo bendro skaičiaus, t.y. po 600. 
Vidinis kiemelis prie bibliotekos skaityklos sprendžiamas įgilintas, praneriantis į pastato išorę. Erdvėje po 
pastatu gali vykti užsiėmimai lauke, taip pat tai vieta, kur bendruomenės nariai gali žvilgtelėti į mokyklos 
vidų, netrukdydami viduje vykstančių procesų. 
BIBLIOTEKA. 
Biblioteka su skaitykla komponuojama pagrindinio įėjimo ašyje, kaip išskirtinė erdvė šiuolaikiško ugdymo 
veiklai. Uždaras vadovėlių saugyklos blokas išorėje sprendžiamas kaip laisvų mainų knygomis biblioteka. 
Mokyklos bendruomenės nariai gali laisvai skolintis ir grąžinti pasiimtą knygą, tokiu būdu sukuriama 
provokacija elgtis sąžiningai. Aplink vidinį kiemelį dėstoma skaityklos erdvė, numatomi ryšiai su valgyklos 
sale, atvira terasa, su galimybe skaityti lauke.  
Virš bibliotekos planuojama auditorija gali veikti kaip papildomas skaityklos plotas.   
VALGYKLA. 
Be elementarių maitinimo technologijos dogmų čia svarbi ir individualiai sprendžiama mokomoji virtuvė. 
Siūlomas „virtuvės namuose“ sumanymas su valgomojo zonomis viduje ir lauko terasoje taip, kad 
moksleiviai galėtų užsiėmimų metu paruošti „vaišes“ kitiems mokyklos bendruomenės nariam - 
moksleiviams, mokytojams, administracijos darbuotojams.  
SPORTO CENTRAS. 
Su atskiru įėjimu popamokiniam naudojimui ar bendruomeninius poreikius tenkinančios veiklos vykdymui. 
Sporto salė planuojama su teleskopinėmis tribūnomis, joje galimi įvairūs scenarijai- pamokų/treniruočių, 
varžybų, paskaitų didesniam žmonių skaičiui ir didžiausiems mokyklos bendruomenės renginiams.  
Naudojant dvi atskiras žaidimų kamuoliu aikšteles, jos atskiriamos specialia užuolaida. Pagal aukštį, salė 
tinkama ir tinklinio treniruotėms bei varžyboms. Plotas antrame aukšte virš treniruoklių salės ir 
persirengimo patalpų naudojamas ir kaip žiūrovinė erdvė, ir kaip aktyvaus poilsio, triukšmingo bendravimo 
teritorija su „lauko“ treniruokliais, laipiojimo sienutėmis. Tokiu būdu moksleiviai pertraukų tarp užsiėmimų 
metu galėtų net ir esant prastam orui lauke pajudėti, pasimankštinti tam pritaikytoje aplinkoje. 
PAGRINDINIS ĮĖJIMAS. 
Praktiškas, be pompastiško iškilmingumo. Čia planuojama dengta nuo kritulių aikštelė dviračiams ir 
paspirtukams. Dengta nuo kritulių ir erdvė prieš pagrindinį įėjimą. Mokyklos užrašas siūlomas kaip tablo su 
„bėgančia eilute“, kurioje būtų matoma ir aktuali informacija - laikas, oras, transporto  atvykimo laikas ir 
pan. 
Pagrindinis įėjimas planuojamas  vakarinėje sklypo dalyje, iš  Tolminkiemio g.pusės.  Išlaikomi vienodi 
atstumai tarp pagrindinių atvykstančiųjų  srautų (Pilaitės pr. ir Vydūno g. – greitojo maršruto autobusų 
arterija, pagrindiniai miesto dviračių takai, viešojo transporto stotelės). Pagrindinio įėjimo vieta iš 
Tolminkiemio g. pasirinkta dėl galimybės patogiau planuoti sklypo priklausinius - automobilių stovėjimo 
aikštelę, sporto aikštyną, BMX aikštelę.  
Pagrindinio įėjimo vietą siluete pažymi tūrinis stoglangis „šviesos gaudyklė“.  
KLASĖS IR KABINETAI. 
Projektuojami rytinėje, pietinėje ir vakarinėje pusėse. Išimtis tik specialūs kabinetai ir laboratorijos. 
Klasės ir kabinetai projektuojami taisyklingos plane formos, artimi kvadratui, su galimybe juos jungti 
tarpusavyje ir su greta esančiomis erdvėmis. Realizuojant programinius pageidavimus turėti kvadratui 
artimą klasės planą, reikiamos kvadratūros klasė yra didesnio nei 6 m gylio, todėl numatomas antrinis 



MIESTELIS GIMNAZISTO KREPŠELY 
 

natūralios šviesos šaltinis per skaidrią nuo praėjimo pusės pertvarą iš vidinių kiemelių ir aikštės. „Klasės be 

sienų“ įvaizdis kuriamas atribojant klases nuo praėjimų skaidriomis atitvaromis.  Klasės planuojamos 
numatant galimybę jas lanksčiai naudoti, sujungti ar atskirti, keisti baldų išdėstymą, stebėjimo kryptį. 
Baldai mobilūs ir kompaktiškai sandėliuojami klasės plote.  
Numatoma įgilinta lauko poilsio ir užsiėmimų erdvė  naudojama kaip „lauko klasės“. Į šią dubens formos 
atvirą erdvę  patenkama per vidinį kiemelį. 
Prie pirmo aukšto klasių langų numatomas įgilintas cokolis ir apželdinta klomba, sukuriantys vizualinį-fizinį 
barjerą, reikalingą netrikdomiems aplinkos veiksnių užsiėmimams. Prieš klasių langus nenumatomos erdvės 
besimokančiųjų dėmesį blaškančiai veiklai.  

 
 
MOKYTOJŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR ADMINISTRACIJOS PATALPOS 
Planuojamos su galimybe naudoti atskirą, netoli automobilių aikštelės esantį įėjimą. Vaizdas pro langus į 
Pilaitės Bažnyčią ir lauko renginių bei sporto aikštyną. 
INTERJERAS.  

Užduotis interjerų kūrimui (citata iš geros mokyklos koncepcijos): „<...> Kuriama ugdymąsi stimuliuojanti 
aplinka (knygos, detalių ir įrangos įvairovė, funkcionalūs ir originalūs baldai, spalvos, medžiagos, 
formos, apšvietimas, augalai, garsai, kvapai, patogi (ne)tvarka ir kt.).“ 
Šie tikslai siekiami: 

- sukuriant aplinką, kurioje būtų nesunkiai ir be didelių kaštų atliekami pakeitimai, apie kurių 
poreikį galim sužinoti ateityje; 

- paliekama galimybė gimnazijos bendruomenei savo jėgomis ir iniciatyva atlikti pakeitimus; 
- žmonės ir jų veikla, užpildantys gimnazijos erdves, yra svarbesni nei apdailos medžiagos; 
- paliekamos atviros konstrukcijos, inžinerinė įranga, apdailos medžiagų yra tiek, kiek būtina 

užtikrinti higieninius, akustinius, saugaus naudojimo reikalavimus;  
ŪKINIS KIEMAS. 
Numatomas rytinėje sklypo pusėje iš Įsruties g., įgilintas (integruotas)  į pastatą, dengtas nuo kritulių, prie 
valgyklos virtuvės. Ūkinis kiemas ir privažiavimas nematomi iš klasių, nuo aplinkos pridengiamas darbas, 
vykstantis ūkiniame kieme, čia esantys šiukšlių konteineriai, šiukšlių presas. 
SKLYPAS. 
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Sutalpinant sklype  pastato programą ir neviršijant trijų aukštų, lieka nedidelės sklypo „paraštės“, kuriose 
išsitenka būtini ir pakankami žalieji, sporto, automobilių parkavimo ir kt. plotai. Renginių lauke aikštė 
sutapdinama su sporto aikštynu, kuris planuojamas šiaurinėje sklypo pusėje. Čia perkeliama ir integruojama 
į bendrą kompoziciją BMX dviračių trasa, vaikų žaidimų aikštelės zona, riedlenčių parkas. Išlaikomas šių 
aikštelių prieinamumo bendruomenei principas. Riedlenčių parkas gali būti dengiamas stogine, 
projektuojama atskirai ir pritaikoma prie konkretaus riedlenčių parko sprendimo. 
Sporto aikštyno plotas – 2 507 m². Multifunkcinė aikštė, planuojama su galimybe rengti treniruotes ir 
varžybas  1 futbolo aikštėje, 2 krepšinio aikštelėse, 2 tinklinio aikštelėse, 1 teniso korte. Lengvosios atletikos 
zona su keturiais  50m bėgimo takeliais, 3 šuolio į tolį sektoriais. Lauko treniruoklių zona, stalo teniso stalų 
zona su dviem stalais, kuri pagal poreikį gali būti naudojama kaip lauko šachmatų, mini golfo ar sezoninės 
čiuožyklos zona. Numatyti patogūs artimi ryšiai su sporto sale, persirengimo kambariais, lauko sporto 
inventoriaus patalpa. 
Sklypas zonuojamas taip, kad prieš klasių langus nebūtų besimokančiųjų dėmesį blaškančios veiklos. 
 Žalieji plotai sklypo vakarinėje ir pietinėje dalyse gausiai apželdinami. Apželdinimas taip pat veikia kaip 
vizualinė ir akustinė gimnazijos klasių apsauga nuo gretimų gatvių. 
Sklypo pietrytinėje dalyje numatoma „dauba“ – poilsio, ramybės zona, su galimybe erdvę  po mokyklos 
pastatu naudoti kaip keturias  lauko klases, apsaugotas nuo kritulių.  
Priešais pagrindinį įėjimą numatomos automobilių momentinio sustojimo vietos („kiss&ride”). Šalia esamos 
transformatorinės pastotės, šiaurės vakarinėje sklypo dalyje – ilgalaikė automobilių stovėjimo aikštelė. 
Sklypo sprendiniai išilgai Įsruties g. planuojami juos derinant su jau parengtu  Įsruties g. sutvarkymo 
projektu. Papildomai numatoma įvažiavimo į ūkinį kiemą vieta. 
Perkelti esamą transformatorinę ir sklype esančius inžinerinius tinklus nenumatoma. 
STOGAS. 
Suvokiamas kaip svarbus ir ženkliškas kontekste penktasis fasadas. Stogas bus matomas iš aplinkinių 
aukštesnių gyvenamųjų namų, o taip pat ir iš  „paukščio skrydžio“,  kuris dėl vis populiarėjančių skraidyklių, 
oro balionų, dronų ir google maps tapo ir žmogaus akiai dažnai matomas. Racionalų perimetrą pabrėžia 
perimetro struktūrą atkartojančia tvarka dėstomi atsinaujinančios  energijos šaltiniai - fotovoltiniai 
elementai. Tokiuose „paveikslo“ rėmeliuose perskaitomas ir siužetas - „miestelio“ vidinė struktūra su  
nelygiagrečiomis vidinių tūrių kryptimis ir elementais. Stogas dengiamas šviesia PVC danga. 
Nuo stogo surenkamas lietaus vanduo teritorijos laistymui, augmenija nelaistoma geriamu vandeniu. 
Pagrindinio įėjimo stogelis numatomas iš stambiai gofruoto plieninio lakšto. 
FASADAI. 
Vizualinis ir emocinis barjeras tarp vidaus ir išorės.  Fasadinė sistema projektuojama kaip įrenginys 
kontroliuojantis  saulės šviesą ir modeliuojantis natūralų apšvietimą.  Derinant fasadinę sistemą su vidiniais 
roletais, pasiekiamas konkrečiam užsiėmimui reikalingas natūralaus apšvietimo scenarijus. Medžiaginis, 
spalvinis, tekstūrinis kontrastas su betonine aplinka. Pasvirusių elementų motyvas kontrastuoja su 
ortogonaliniu konteksto fasadų charakteriu, aliuziją į medinę pynutę (tvora, pintas krepšelis). 

 
STATYBA.   
Neplanuojant koridorinės sistemos su abipus koridoriaus dėstomomis patalpomis, nėra įmanomai racionaliai 
išnaudojamas praėjimų plotas. Bendrųjų erdvių plotai viršija konkurso sąlygose užduotą orientacinį bendrąjį 
pastato plotą. Todėl esant didesniam pastato plotui, taikomi šie kompensaciniai  principai: 
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- svarbiausia - konstrukcijų (statybos) paprastumas. T.y. nesiūlomos konsolės, toli išsikišę elementai, 
viską siekiama konstruoti taikant tolygią plane ir aukštuose konstrukcinę schemą; 

- perimetrui naudojami vienodi surenkami g/b elementai; 
- fasadai montuojami iš trisluoksnių gelžbetoninių surenkamų elementų, fasadinis paviršius reljefinis, 

spalva artima medinių elementų spalvai; 

 
- nėra eksploatuojamų stogų, eksploatuojamų išorinių pastato paviršių (amfiteatrai, laiptai, pan.); 
- didelių tarpatramių denginiams taikomos plokščiosios ir erdvinės santvaros (nenumatomi ypatingi 

išskirtiniai denginiai). Plokšti stogai įrengiami ant profiliuoto pakloto su PVC stogo danga; 
 

 
 

Medinių fasadinių elementų sistemos konstrukcija remiama ant atskirų taškinių pamatų ir suinkaruojama su 
fasadinėmis plokštėnis. 
Siekiant užtikrinti ekonomišką pastato eksploataciją, tūris formuojamas kompaktiškai, su įmanomai 
minimaliu paviršiaus plotu. Tiek praktiniais, tiek edukaciniais tikslais turi būti įdiegiami alternatyvūs 
energijos šaltiniai, lietaus vandens panaudojimas, pasyvi saulės kaitros kontrolė. 
 
BENDRIEJI  RODIKLIAI. 
Užstatymo plotas: 7701,87 m² 
Bendras plotas: 15 618 m² (techninių patalpų plotas nustatomas tolimesnio projektavimo eigoje) 
Statinių aukštų skaičius: 3 a. 
Statinių aukštis: 14,35 m 
Užstatymo intensyvumas: 0,91 
Užstatymo tankumas: 0,42  
Želdinių kiekis procentais: 30 % 
  



MIESTELIS GIMNAZISTO KREPŠELY 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 


