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ĮVADAS

Projektuojant mokyklos pastatą siekta sukurti viešąjį interesą atspindinčias lauko ir vidaus 
erdves, integruoti pastatą į esamą urbanistinį ir socialinį teritorijos audinį, taip sukuriant 
pridėtinę vertę teritorijai, čia įsikursiančiai įstaigai, joje dirbsiantiems bei besimokantiems 
žmonėms bei lankytojams. Projektuojant stengtasi sukurti ne tik mokymo įstaigą, bet ir 
bendruomenės traukos centrą, viešają multifunkcinę erdvę, reprezentuojančią šiuolaikines 
socialines vertybes ir šiandien aktualias švietimo sistemos tendencijos. 

URBANISTINĖ IDĖJA

Projektuojant naująjį gimnazijos pastatą atsižvelgta į esamą rajono užstatymą. Aplinkinėje 
teritorijoje vyrauja griežta urbanistinė struktūra. Rajono erdves formuoja gatvių tinklas, 
formuojantis taisyklingų stačiakampių formų kvartalus. Kvartalų perimetras užstatytas daugiausiai 
gyvenamaisiais griežtų formų pastatais formuoja gatvių vizualinius koridorius bei vidinių kiemų 
erdves, būdingas šio rajono užstatymo struktūrai.

Projektuojant pastatą atsižvelgta į urbanistinį rajono santykį su projektuojamu sklypu. Pastatas 
projektuojamas palei Vydūno, Įsruties ir Tolminkiemio gatvių perimetrą. Statinys formuoja 
kvartalo kontūrą ir išlaiko būdingą perimetrinį gatvių užstatymą. 
Sklypo pietuose besidriekianti Vydūno gatvė- viena pagrindinių rajono pėsčiųjų, viešojo 
transporto bei automobilių arterijų. Į ją orientuotas projektuojamo pastato šlaitas veikia kaip 
atraktyvi viešoji erdvė, skirta rajono bendruomenei. Šioje sklypo pusėje be pagrindinio įėjimo 
į mokyklą, taip pat numatytos visos viešosios pastato funkcijos, skirtos ne tik mokyklos, bet ir 
aplinkinių gyventojų poreikiams patenkinti. Gatvės erdvė įtraukiama gilyn į kvartalą suformoujant 
erdvesnes pastato prieigas lankytojams.  Šiaurinė sklypo dalis pratęsia tarp daugiabučių 
besidriekiančią žaliąją zoną, kuri praplečiama čia numatant sporto ir kitų aktyvių veiklų funkciją. 
Pastaroji įgilinama aplinkinio reljefo atžvilgiu, taip vizualiai ir akustiškai atskiriant ją nuo šalia 
esančios sakralios bažnyčios erdvės.
Mokyklos tūris suformuoja vidinį kiemelį- pastato urbanistinei aplinkai būdingą elementą, kuris 
sukurs mokyklos ir kitoms pastato funkcijoms papildomą pridėtinę vertę.
Suprojektuotas pastatas atitinka esamo detaliojo plano sprendinius. Pastatas įsilieja į rajono 
urbanistinį kontekstą ir  užbaigia  šiuo metu nesuformuotą kvartalo užstatymą. 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Pastatas savo užstatymu reaguoja į kontekstą, o architektūrine išraiška atsižvelgia į visuomenės 
poreikius ir kuria atraktyvią rajono bendruomenės susibūrimo vietą. Pastate suprojektuoti ne 
tik mokyklos reikmėms, bet ir visuomenei poreikiams prieinamos funkcijos – sporto salė, sporto 
aikštynas, universali koncertų salė, atskiriems renginams skirtas valgyklos holas su vidiniu kiemu. 
Tikintis intensyvių lankytojų srautų ne tik pamokų metu, suprojektuotos erdvios pastato prieigos 
su pietinėje pusėje esančiu nuožulniu eksplotuojamu pastato stogu, kuris formuoja amfiteatro 
tipo viešają erdvę bendruomenės susibūrimams, apžvalgos aikštelę, vaikų žiemos pramogoms 
tinkamą kalniuką, viešų renginių vietą ir  sezoninėms augalinėms kultūroms auginti tinkamą erdvę, 
orientuotą pietų kryptimi. 
Pietinėje pastato dalyje numatytos mokyklos ir aplinkinės bendruomenės reikmėms skirtos 
funkcijos, kurių kiekviena lengvai identifikuojama iš unikalia architektūrine išraiška pasižyminčių 
atskirų pastato korpusų. Kiekviena iš šių funkcijų gali funkcionuoti, nepriklausomai nuo mokyklos 
darbo laiko. Mokymosi reikmėms skirtos patalpos suprojektuotos po nuožulniu U formos pastato 
tūriu, suformuojančio jaukų vidinį mokyklos kiemą. 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Prieigos

Techninis aukštas

Mokytojų patalpos
Valgykla

Renginių salė

Sporto salė

Menų korpusas

Žinių korpusas

Klasių korpusas

Lauko sporto aikštyno
teritorija

Mokyklos teritorijaMokyklos programa

Viešasis sodas

Mokyklos vidinis
kiemas

Lauko sporto aikštynas
įgilinamas

Įvažiavimas

Stovėjimo aikštelė

Sporto salė

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Prieigos

Techninis aukštas

Mokytojų patalpos
Valgykla

Renginių salė

Sporto salė

Menų korpusas

Žinių korpusas

Klasių korpusas

Lauko sporto aikštyno
teritorija

Mokyklos teritorijaMokyklos programa

Viešasis sodas

Mokyklos vidinis
kiemas

Lauko sporto aikštynas
įgilinamas

Įvažiavimas

Stovėjimo aikštelė

Sporto salė

T R Y S  K E T U R I



PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
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Pastatą sudaro kelios esminės funkcinės zonos: 
- Pastato prieigos – skveras pereinantis ant eksplotuojamo multifunkcinio pastato stogo -  
sukuriama visuomenei prienama vieša erdvė.
- Bendros visuomenei prieinamos patalpos (valgykla, koncertų salė, sporto salė, menų 
centras) numatytos pietinėje sklypo dalyje, kur būtų lengvai matomos ir pasiekiamos visiems 
bendruomenės nariams. Į koncertų salę ir multifunkcinę valgyklos erdvę patenkama per pagrindinį 
pietų pusėje esantį įėjimą arba atskirus įėjimus. Koncertų salė ir multifunkcinė valgyklos erdvė 
turi ryšį tarpusavyje ir tiesiogiai su kiemu, vykstant renginiui  gali funkcionuoti atskirai arba būti 
apjungiamos į bendrą visumą.
- Vidinis mokyklos kiemas – bendra moksleivių susibūrimo vieta mokyklos  komplekso 
branduolyje. Į kiemą patenkam iš visų pirmo aukšto erdvių. Kieme numatyta erdvė lauko 
pamokoms, renginiams, edukacinė agrikultūros sodo ir šiltnamio erdvės.
- Bibliotekos - skaityklos blokas suprojektuotas nuo gatvės triukšmo apribotame kieme. 
Patekimas iš pagrindinio holo, numatomas išėjimas į vidinį kiemą.
- Klasių blokas apkabinantis visas kitas pastato funkcijas. 
- Sporto kompleksas suprojektuotas požeminiame aukšte. Vidinis sporto komplekso blokas 
su sporto salėmis turi tiesioginį ryšį su lauko sporto aikštynu per požeminį koridorių, kuriame 
numatytos persirengimo patalpos bei kitos vidaus sportui skirtos erdvės.  Tiek lauko tiek vidaus 
sporto erdvės gali funkcionuoti nepriklausomai viena nuo kitos, todėl vienu metu gali vykti du 
sporto renginiai nemaišant srautų. 

Galimi vidaus erdvių, tinkamų viešiems renginiams apjungimo scenarijai, 
priklausomai nuo lankytojų skaičiaus ar renginio pobūdžio.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

1-ame ir 2-ame pastato aukštuose cirkuliacija numatoma ratu, plačiomis erdvėmis su tolygiai 
išdėstytomis poilsio zonomis. Iš čia patenkama į klases ir kitas patalpas. 3-4 aukštuose nėra 
patekimo į koncertų ir sporto salės erdvę, valgyklą, aukštai skirti tik mokiniams, todėl ratu einanti 
cirkuliacija nutraukiama, o atstumai tarp skirtingų pastato dalių kylant aukštyn mažėja. Lauko 
sporto renginių stebėjimui šiauriniame pastato fasade numatomi lauko balkonai. 
Vertiklieji ryšiai patekimui į 2-4 aukštus numatyti lygiagrečiai stogo nuolydžiui išilgai išdėstytais 
laiptų maršais. Taip pat numatyti 2vnt. liftų iki 4-o aukšto, iš kurių vienas nusileidžia ir į požeminį 
aukštą.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI

Pagrindinis pėsčiųjų patekimas į pastatą numatytas iš pietuose esančios Vydūno gatvės. 
Automobilių patekimas į pastato šiaurinėje dalyje numatytą parkavimo aikštelę, numatytas iš 
Tolminkiemio gatvės. Taip pat iš šios gatvės numatytas ir techninis privažiavimas prie pastato, 
skirtas virtuvės reikmėms užtikrinti. Dviratininkų patekimas į sklypą numatytas iš Įsruties gatvės. 
Skirtingų rūšių srautai suprojektuoti taip, kad nesikirstų tarpusavyje, taip maksimaliai sumažinant 
nelaimingų atsitikimų pastato prieiogose galimybę.

Automobilių patekimas
Techninis privažiavimas

Pėsčiųjų patekimas

Dviračių takai
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TECHNINIAI EKOMONIMIAI RODIKLIAI
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MEDŽIAGIŠKUMAS

KONSTRUKCINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI
Pagrindinės laikančiosios pastato konstrukcijos – monolitinis gelžbetonio karkasas. Didesnio 
arpatramio reikalaujančias patalpas kaip valgykla, koncertų ir sporto salės, numatyta perdengti 
metalinėmis santvaromis. Konstrukcinai elementai gaminami ir perkami Lietuvoje. 
Kad užtikrinti higienos normas atitinkantį patalpų mikroklimatą ant langų numatyta įrengti 
automatiškai nuleidžiamas fasado žaliuzes. Visos pastato vėdinimui ir vėsinimui užtikrinti 
reikalingos sistemos suprojektuotas penktajame- techniniame pastato aukšte.

Pastato įšorės fasadų medžiagiškumas pabrėžia ir atskiria skirtingas funkcijas talpinančius 
korpusus. Pietiniame fasade valgyklos, koncertų, sporto salės ir menų korpusai padengiami juodų, 
radonų plytų, tinko ir metalo apdailomis. Klasių bloko fasadai maksimaliam šviesos pralaidumui 
suprojektuoti stikliniai su metalo lakštai dengtais fasado dalinimo elementais. l
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