
Mokslo sodai

Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), Tolminkiemio g., Vilniuje, architektūrinio 
projekto konkursui. 
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Pastato ir sklypo rodikliai

Sklypo plotas  18268 m2

Užstatymo plotas 5860 m2

Pastato plotas 11697 m2     



Mokslo sodai

3

IDĖJA

 Mokslo sodų idėja - suderinti šiuolaikiniuos edukacijos standartus ir kuo efektyviau įsisavinti gamtinės 

aplinkos teikiamus privalumus. Mokyklos pastatas išsidėsto šiaurinėje sklypo dalyje sukurdamas pusiau uždarų 

erdvių įvairovę išorėje ir viduje. Kieme įkurdinamos terasos ir amfiteatrai veikia kaip alternatyvios mokymosi 

ir žaidimų erdvės, tarnausiančios moksleivių ir mokyklos svečių poreikiams. O mokyklos viduje projektuojami 

dengti atriumai skirti tvarumo edukacijai ir aktyviam poilsiui šaltuoju metų laiku. Pastato forma susideda iš keletos 

skirtingų dydžių stačiakampių, vizualiai mažinančių pastato mastelį ir priartinantį jį prie žmogiškų proporcijų. 

1. SKLYPO INSOLIACIJA

Užstatymo zona projektuojama šiaurinėje sklypo dalyje 
siekiant užtikrinti kuo didesnį natūralų teritorijos ir pastato 
apšvietimą. Šiaurinė sklypo dalis priskiriama automobilių 

stovėjimo ir aptarnavimo funkcijoms.

2. JUDĖJIMAS SKLYPE

Naujai grindžiami takai atkartoja gyventojų pramintus 
takus. Papildomi takai ir aikštelės organizuojami 

nukreipiant pagrindinius srautus nuo viešojo transporto 
stotelių į būsimą pagrindinį mokyklos įėjimą

3. PASTATO TŪRIS

Projektuojamas trijų aukštų pastatas siekiant kuo mažesnio 
teritorijos užstatymo. Trijų aukštų pastatas leidžia patogiai 

organizuoti judėjimą vidaus erdvėse ir užtikrinti pakankamą 
rekreacinių išteklių kiekį aplink pastatą.

4. KIEMAI

Pastatas skaidomas į penkis mažesnius tūrius tarp kurių 
projektuojami pusiau uždari kiemai. Kiemai suteikia 

vidinėms pastato erdvėms natūralų apšvietimą taip pat 
juos galima naudoti kaip alternatyvias mokymo erdves.

5. ATRIUMAI

Kiekviename tūryje projektuojami stikliniu stogu dengti 
atriumai. Atriumuose organizuojamos poilsio ir alternatyvios 

mokymo erdvės su natūraliu apšvietimu. Atriumuose 
įkurdinami sodai gyvuojantys ištisus metus, biblioteka ir 

galerija.
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URBANISTINIS 
INTEGRALUMAS

Riedlentininkų parkas

BMX dviračių 
parkas

Krepšinio 
aikštelė

Bendruomenės 
sodas

Vilniaus Šv. 
Juozapo 
Bažnyčia

Mokyklos tūris

Dviračių 
stoginė

 Pilaitės rajono urbanistinis  audinys  susideda iš stačiakampių kvartalų ir perimetru užstatytų daugiabučių 

pastatų. Pastatų suformuoti vidiniai kiemai yra atspirties taškas mokyklos urbanistinei architektūrinei idėjai 

išpildyti. Kvartalų kiemų idėja perkeliamą į mažesnį mokyklos mastelį ir pritaikoma mokyklos reikmėms, 

sukuriant jaukias ir saugias erdves. Gimnazijos pastatas talpinamas šalia sklypo ribų paliekant kuo 

didesnę  sklypo dalį pietinėje pusėje pritaikant ją reikreacinėms reikmėms ir apjungiant su esamu riedlenčių 

ir dviračių parku. Sklypo takai projektuojami atsižvelgus į jau susiklosčiūsias vaikščiojimo trajektorijas, taip 

pat pratesiamos esamos  skvero takų linijos . Prie pagrindinio įėjimo į mokyklą formuoama aikštė skirta 

mokyklos šventėms. Sklype paliekama  žaliosios teritorijos dalis praplečia skvero perimetrą ir palieka erdvės 

keliaujančioms turgavietėms. Aplink sklypą siūloma įrengti mokinių išlaipinimo stoteles, o pačiame sklype 

projektuojama dviračių stoginė. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama mokyklos šiaurinėje dalyje/
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ARCHITEKTŪRA

 Pastato architektūrą sudaro lakoniški, medžiu apdailinti stačiakampiai tūriai išdėstomi palei sklypo 

šiaurinę dalį. Tūriai praslenkami tarpusavyje sukuriant vidinių kiemų tinklą ir aprūpinant vidaus erdves 

natūralia šviesa.  Pastatū tūrių aukščiai atkartoja  vidaus funkcijų poreikius ir nežymiai kinta . Taip sukuriamas 

nereguliarus pastato tūrių ansamblis, kurio architektūra įgauna žmogiško mastelio proporcijas. Pastato fasade 

montuojami vitrininiai langai aprūpinantys pastato vidaus erdves pakankamu šviesos kiekiu. Vitrininiai langai  

ir medžio apkalimas suskaido fasado struktūrą į horizontalias plokštumas. Pastato įėjimo zonoje naudojama 

vitrininė medžio konstrukcijų sistema atverianti holo erdvę  į lauką. Sukuriama traukos taškas tiesiogiai 

jungiantis įėjimą su didžiausiu lankytojų kiekiu turinčiomis funkcijomis - koncertų sale, valgykla ir administracija. 

Pastato stoguose įrengiami švieslangiai dengiantys atriumo erdvę.  Švieslangių 

sudalinimas atkartoja fasadų vitrinų  sudalinimo  ritmiką. Pastato vakarinis kiemelis

Pastato medžiagiškumas:

Fasadų apkalimas - termo mediena, maumedis.

Langų vitrinos - aliuminio rėmo, dvigubo stiklo paketo užpildas.

Įėjimo ir balkonų vitrinos - Medinių statramsčių konstrukcija dengianti berėmę vitrininę sistemą.

Pastato sienos, kolonos ir perdangos - gelžbetonio konstrukcija.

Pastato išorės laiptai - metalinė konstrukcija, medinis apkalimas

Terasos - maumedžio konstrukcija

Vidaus sienos - mūro blokeliai, gipso kartono pertvaros
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FUNKCINIS 
ZONAVIMAS

 Pastato vidaus erdvės organizuojamos aplink centrinę alėją kuri jungia  visus mokyklos vidinius 

kiemus - atriumus. Atriumuose įkurdinamos vis kitos funkcijo susiejamos su aplinkui išdėstytomis 

klasėmis. Holuose sodinami medžiai ir kiti želdiniai  taip pat organizuojama pomokyklinė veikla 

ir daromos parodos.  Atriumuose įrengiami  stoglangiai leidžiantys visus metus džiaugtis  gamta.

Skirtingų mokslo dalykų klasės suskirstomos atskirais fligeliais, kuriuos apjungia laiptinės. Patalpos, 

kurioms reikia mažiau šviesos: technologijų patalpa, virtuvė, sporto salė, projektuojamos šiaurinėje 

pastato dalyje. Lietuvių ir kitų kalbų kabinetai projektuojami palei labiau apšviestas fasado 

puses ir taip pat apsupa bibliotekos atriumą. Matematikos ir informatikos klasės organizuojamos 

aplink geometrinių kalvų amfiteatrą. Tiksliųjų mokslų klasės projektuojamos greta viena kitos 

1. HOLAS

Hole įrengiamas atriuma veikia kaip 
multifunkcinė erdvė. Paliekamas laisvas 
plotas tinka dideliam žmonių judejimui. 
Čia galima rengti parodas, organizuoti 

susitikimus su visuomene.

2. SODAS

Prie valgyklos patalpos įrengiamas sodas. 
Sode mokiniai sodina įvairius augalus, 

tyrinėja jų augino procesus taip pat 
mėgaujasi gamta pastato viduje. Sodas 

išdėstomas ant tolygiai kylančios terasos.

3. KALVOS

Atriume įrengiamos kalvos su apželdintais 
šlaitais. Šie šlaitai skirti laipioti, ilsėtis, taip 
pat mažiems, neformaliems susitikimams 

vykti.

4. GALERIJA

Atriume šalia dailės ir muzikos klasių 
įrengiama galerija skirta mokinių darbams 

eksponuoti.

5. BIBLIOTEKA

Biblioteka įrengiama atriumi pirmąjame 
aukšte. Įrengiamas mažas amfiteatras 

skirtas paskaitoms, taip pat du tylaus darbo 
kabinetai.  
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FUNKCINIS 
ZONAVIMAS

 Pastato vidaus erdvės organizuojamos aplink centrinę alėją kuri jungia  visus mokyklos vidinius 

kiemus - atriumus. Atriumuose įkurdinamos vis kitos funkcijo susiejamos su aplinkui išdėstytomis 

klasėmis. Holuose sodinami medžiai ir kiti želdiniai  taip pat organizuojama pomokyklinė veikla 

ir daromos parodos.  Atriumuose įrengiami  stoglangiai leidžiantys visus metus džiaugtis  gamta.

 

Skirtingų mokslo dalykų klasės suskirstomos atskirais fligeliais, kuriuos apjungia laiptinės. Patalpos, 

kurioms reikia mažiau šviesos: technologijų patalpa, virtuvė, sporto salė, projektuojamos šiaurinėje 

pastato dalyje. Lietuvių ir kitų kalbų kabinetai projektuojami palei labiau apšviestas fasado 

puses ir taip pat apsupa bibliotekos atriumą. Matematikos ir informatikos klasės organizuojamos 

aplink geometrinių kalvų amfiteatrą. Tiksliųjų mokslų klasės projektuojamos greta viena kitos. 

 Pagrindinis įėjimas su holu strategiškai projektuojamas šalia salės ir valgyklos. Šios patalpos 

dažniausiai naudojamos bendruomenės reikmėms todėl kartu su drabužine įkurdinamos arčiausiai įėjimo.  

3A3A

2A2A

1A1A

KalbosKalbos
Matematika/informatikaMatematika/informatika
AdministracijaAdministracija
Technologijos/virtuvėTechnologijos/virtuvė

Menai/salėsMenai/salės
SportasSportas

Geografija/istorijaGeografija/istorija
Tikslieji mokslaiTikslieji mokslai

Įėjimo zona aplink kurią 
projektuojamios bendruomenės 
reikmėms naudojamios patalpos 

- valgykla, salė, drabužinė ir 
administracija
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INTERJERAS

 Patalpų interjere akcentuojami akustiniai sprendimai leidžiantys klasėse įrengti sustumiamas 

pertvaras ir turėti pakankamą komforto lygį. Klasių interjere naudojamos šviesos spalvos, natūralus 

medis, veltinis, akustinės medžio drožlių plokštės.  Bendruosiuose koridoriuose projektuojami ilgaamžiai 

sprendiniai, metaliniai turėklai, lieto betono grindys, metalinės vitrinos ir mediniai laiptai, amfiteatrai.

Interjero sprendiniai:

Lubos - akustinės, medžio drožlių plokštės, akustinis gipsas.

Sienos - dažomos glaistomos, dengiamos akustinėmis medžiagomis.

Sustumiamos pertvaros - akustinės pertvaros, aptrauktos veltiniu ar kita akustine medžiaga

Grindys - dažytas betonas, lieta epoksidinė danga, kilimas.

Klasių apjungimo schema


