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Urbanistinė idėja 
 

Gimnazijos pastato teritorija iš rytinės ir vakarinės pusės apsupta monolitinių 

konstrukcijų daugiabučių, kurie formuoja aišku kvartalinį užstatymą. Gimnazijos 

sklypas esantis  tarp visuomeninės paskirties pastatų (šiaurinėje dalyje mokyklos 

sklypas ribojasi su bažnyčia, o pietinėje - su kitomis dviem mokyklomis) tampa 

dalimi visuomeninės pastatų grandies.  Gimnazijos pastato urbanistinis pasiūlymas 

vystomas tęsiant bei suaktyvint viešąsias erdves, kuriose numatomos 

bendruomenei skirti traukos taškai (riedlenčių parkas, vaikų žaidimo aikštelės, lauko 

treniruoklių aikštelė). Formuojamas patogus priėjimas prie sklypo teritorijoje esančių 

sporto ir poilsio zonų. 

Architektūrinė idėja  
 

Urbanistinė idėja padiktavo mokyklos architektūrinę koncepciją. Pastato tūrių 

kompozicija pasirenkama aiškių, paprastų formų su plastišku erdvių išdėliojimu. 

Taip sukuriamos jaukios erdvės, kurios paskirsto srautus po skirtinas pastato dalis. 

Pirmo aukšto pastato dalis interpretuojama pagal esanti reguliarų kvartalinį 

užstatymą, tačiau aktyvių funkcijų formavimas pirmame aukšte sukoncentruoja 

aktyvią erdvių sistemą. Taip pat formuojamas mokyklos kiemas, kuris tampa dalis 

pirmo aušto pastato funkcijų traukos dalimi. Kiemas tampa svarbiu erdvės 
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elementu, kuris skatina burtis ir jaustis saugiai mokyklos ir aplinkinės teritorijos 

bendruomenei pastato teritorijoje. Kieme esantys lauko laiptai per pastato stogą prie 

pagrindinio įėjimo į mokyklą, įtraukia pėsčiuosius vaikščioti per vidinę sklypo 

teritoriją, taip ją suaktyvinant.   

Pastato funkcinis suplanavimas 
 

Projektuojamo pastato funkcinį sprendimą lemia siekis maksimaliai integruoti 

formuojamas erdves į įvairaus spektro funkcijas. Pirmame pastato aukšte 

numatomas centrinis holas su reprezentaciniais laitais/amfiteatru, kurie stikline 

pertvara skaidomi į dvi dalis. Vidinėje pastato dalyje laiptai naudojami susisiekimui 

su biblioteka ir skaitykla, o lauke esanti laiptų dalis tampa ryšiu su stogo terasa ir 

šiaurine gimnazijos teritorijos dalimi.  Formuojant vizualinį ir funkcinį ryšį greta 

pagrindinio įėjimo numatoma valgykla su pagalbinėmis patalpomis, kurios turi 

tiesioginį susisiekimą su šiaurinėje teritorijos dalyje numatytu privažiavimu. Taip pat 

projektuojamas tiesioginis išėjimas iš valgyklos į gimnazijos kiemo terasą, esantis 

pietinėje dalyje. Pietvakariniame pastato korpuse projektuojama renginių salė 

pritaikoma įvairioms veikloms. Įrengiama mobili surenkama scena su nesudėtingai 

sandėliuojamomis kėdėmis, siekiant įvairovės panaudojant erdvę. Numatomas 

atskiras įėjimas su galimybe šiomis patalpomis naudotis ne tik mokiniams, bet ir 

bendruomenei, sukuriant patogų srautų pasiskirstymą renginių metu. Pietrytiniame 

pastato korpuse numatytos zonos sporto erdvėms: projektuojama viena didesnė 

sporto salė, talpinanti 200 žiūrovinių vietų, šalia – treniruoklių salė ir šokių klasė. 

Šalia numatytos persirengimo, san. mazgų ir dušų patalpos. Sporto salėje 

projektuojami sudalinimo elementai, kurie atskiria patalpos erdves skirtingas veiklas 

vykstančias tuo pačiu metu. Sukuriami atskiri įėjimai patalpomis naudotis ne tik 

pamokų metu.  

Keturi pastato korpusai su klasėmis projektuojami sukuriant centrinį komunikacinį 

branduolį. Tokia funkcinė schema leidžia optimizuoti vidaus ryšius tarp san. mazgų, 

laiptinių ir liftų. Tokiu būdu vengiama monotoniškos koridorinės planinės struktūros. 

Pastato korpusuose išlaikomas funkcinis gimnazijos patalpų grupavimas pagal 

dalykinius profilius. Numatomos slankiojančiomis durys su galimybe apjungti dviejų 

klasių erdves. Taip pat klasėse numatytos lentynos asmeniniams ir mokymuisi 

skirtiems daiktams laikyti vietos. 

Pastato stogai numatomi su apželdintomis lauko klasėmis, terasomis poilsiui. 

Interjero sprendimai 
 

Interjero apdailai parenkamos natūralios medžiagos. Numatomos akustinės 

pakabinamos lubos, skirtos sukurti akustinį komfortą bei estetiką, uždengiant 

inžinerinius prietaisus palubėje. 
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Tipiniuose klasių aukštose dėl pasirinkto konstrukcinio sprendinio, sukuriama 

galimybe transformuoti kai kuriuos kabinetus. Numatytos slankiojančios durų 

sistemos tarp klasių, išlaiko geras akustines savybes, jei kabinetai turi funkcionuoti 

atskirai. Pasikartojančiuose klasių aukštuose numatomi centriniai laiptai su atrijumi, 

sukuriant erdvią ir šviesia pasiskirstymo, poilsio zoną. Numatyti stoglangiai suteikia 

natūralios šviesos patekimą į žemesnius pastato korpuso aukštus. 

Pastato medžiagiškumas 
 

Pagrindinės medžiagos naudojamos pastato fasadams -  

Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendiniai  
 

Viešojo transporto stotelės esančios pietinėje sklypo dalyje patogiai susisiekia su 

patekimu į mokyklos teritoriją. Pagrindinis įėjimas į pastatą formuojas nukreipiant 

pagrindinius pėsčiųjų srautus per vidinę sklypo teritoriją. Laiptinių, liftų ir poilsio 

erdvės numatomos taip, jog kuo maksimaliau optimizuotu pastato vidinius ryšius. 

Projektuojamas įvažiavimas šiaurinėje sklypo dalyje su 34 automobilių stovėjimo 

vietomis tarp kurių numatomos dvi elektromobilių krovimo/parkavimo vietos, šiaurės 

vakarinėje dalyje su atskiru privažiavimu. 

Pastato A+ energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, 

atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių 

panaudojimas  
 

Energijos kiekiai šildymui ir vėdinimui  

Siekiant subalansuoti pastato mikroklimatą, vėdinimo sistemos projektuojamos 

pagal patalpų reikalavimus jų paskirčiai (reikiama temperatūrą, oro kaitą, drėgmę). 

Numatoma orinio grindinio šildymo sistema, siekiant lanksčiai išnaudoti patalpų 

erdvę, kuriose nėra radiatorių ar konvektorių. 

Vandens suvartojimas 

Surenkamas lietaus vanduo nuo stogų ir panaudojamas želdynams laistyti. Vanduo 

iš kitų šaltinių yra surenkamas ir panaudojamas dar kartą, pvz.: dušų, kriauklių 

vanduo panaudojamas tualetams aptarnauti. 

Vidaus, lauko ir natūralus apšvietimas 

Architektūriniais sprendimais siekiama sukurti kuo didesnį natūralios šviesos 

patekimą į patalpas. Klasėse pagrindinis šviesos srautas numatomas natūralus ir 

tiesioginis, krenta iš kairės ar iš priekio. Mokinių stalai su suolais numatomi ne 

didesniu nei 6m atstumu nuo langų pusės. Vidaus patalpų apšvietimui naudojamos 
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liuminescencinės ir kaitrinės lempos. Lauko šviestuvai ir budintis pastato 

apšvietimas numatomas iš dieną sukauptos saulės energijos. 

Vidaus aplinka (sveikata ir gerovė) 

Projektuojami atraktyvūs laiptai jungiantys pirmą aukštą su skirtingais pastato klasių 

korpusais, skatinantys mokinių ir mokyklos darbuotojų judėjimą. Vidaus poilsio 

erdvės išskirstytos po visą pastatą skatins bendruomeniškumą, darbą grupėse, 

bendravimą. Projektuojamos eksploatuojamos stogo terasos su lauko klasėmis ir 

poilsio zonomis bei pirmo aukšto kiemo terasos su tiesioginiu išėjimu į lauką siekia 

sukurti galimybę, kuo daugiau laiko leisti gryname ore. 

Atliekų tvarkymas 

Numatomi atliekų rūšiavimo ir bioatliekų kompostavimo požeminiai atliekų 

konteineriai šiaurinėje pastato sklypo teritorijoje.   

Statinio konstrukciniai sprendiniai 

Projektuojamas pastato konstruktyvas – gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų 

karkasas. Toks sprendimas pasirenkamas dėl atsparumo ugniai, ilgaamžiškumo, 

mažų eksploatacinių išlaidų. Projektuojamas monolitinių kolonų tinklas siekiant 

maksimaliai išnaudoti pastato vidaus erdves su galimybe jas sudalinti ar apjungti.   

Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai  

Siekiama kuo labiau sumažinti pastato eksploatacinius kaštus bei išnaudoti 

atsinaujinančius energetinius išteklius. Numatoma geoterminė šildymo gręžinių ir 

šiluminių siurblių sistema. Pastato patalpos vėdinamos natūraliai per atidaromas 

orlaides ir viršulangius. Reikiamose patalpose projektuojama mechaninė ventiliacija 

su ištraukiamąja ventiliacija. Ant pastato stogų, numatoma talpinti techninę įrangą 

nedidelėmis agregatų grupėmis, siekiant optimizuoti eksploataciją. 

Pastato ir sklypo bendrieji rodikliai  
 

Sklypo rodikliai 

1. Sklypo plotas – 1,8276 ha 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas –  

3. Sklypo užstatymo tankis –  

Gimnazijos pastato rodikliai  

1. Pastato bendrasis plotas –  

2. Pastato naudingasis plotas –  

3. Pastato tūris –  

4. Aukštų skaičius –  

5. Pastato aukštis –  
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6. Energetinio naudingumo klasė – A+ 

  

 

 


