
šviesos Pilaitė

Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), Tolminkiemio g., Vilniuje, architektūrinio

projekto konkursas



Pilaitė, šviesos Pilaitė...

Tokiame sąskambyje, Prūsų tematikos mikrorajone, kuriame gražiai terpėja pasaulietinės ir 

bendražmogiškosios vertybės, kuriama švietimo įstaiga, pati naujausia, kaip tikros šviesos 

mokykla, gimnazija.

Pagrindinė mintis — sukurti labai minkštą, veik efemerišką tašką—objektą vietoje, kuri, 

buvusiais laikais, jau a priori plačiai sukonstruota kaip labai kieta ir griežta (perdėm?) 

struktūra.

Be abejo, šalia kuriamas bažnyčios objektas pakviečia urbanistiką permąsti jau kiek kitaip... 

O šia, nauja struktūra, išaugusia iš kiaušinio plano į tūrį, žengiama dar toliau: kuriama gyvo 

sodo, parko, žolynų ar Vėlykų semantika persiliejusi su stiklinėm skaidriom ir aiškiom 

struktūrom yra tarsi visuma, telkiama į bendrą amorfišką kompoziciją, kuri būdama 

pastoviam augime ir virsme, – iškart architektūriškai pakviečia jaunus mokinius, naujuosius 

pasaulio kūrėjus, mąstyti ir jausti pasaulio pastovios sukūros veiksmo fenomeną.

PV pusėje formuojamas pagrindis įėjimas. Išskirtas erdvine sąsaja su sankryžos erdve, yra 

atviras ir įtraukiantis. Pirmoji erdvė, kuri pasitinka – tai dengta, 350m2 lauko terasa su 

Iaipteliais į pagrindinį įėjimą.

Taip išvystyta įėjimo kolonų erdvė tarsi scena, gali puikiai pasitarnauti įvairiems mokyklos 

kertiniams (pvz. Rugsėjo 1) renginiams net esant nepalankioms oro sąlygoms.

Visą teritoriją siūlome apjuosti kintančio aukščio gyvatvore. Viduje įrengti sodus ir visžales 

oazes. 

Šioje žalioje terpėje numatyti įvairūs žaidybiniai ir pažintiniai elementai, sporto aikštynai. 

Beje, pastato šerdimi ir meditacijos projekcija irgi tampa visžalis taškas, įrengtas 240 m2 

atriume: pušų ir kadagių kompozicija, žolynai, suolai ir miniatiūrinis baseinėlis. Į šį vidinį 

kiemelį patekimai suprojektuoti iš valgyklos ir renginių salės. Atriumo aplinkoje fasadai 

neviršija 6 m.

Pastato pagrindai 

Tai – pirmame aukšte (Alt. ‐ 3.00m) įrengtas knygynas, choreografijos salės, psichologų 

kabinetai, skaitmeninių technologijų laboratorijos… ir mokytojų būstinės. Aukštas pilnai 

apšviestas natūralia šviesa dėka amfiteatrinių įdubų, kurios  puikiai veiktų ir kaip mokymosi 

erdvių tąsa lauke. 

Į aukštą patenkama ketveriais laiptais ir dviejais keltuvais, taip kaip ir visus keturis pastato 

aukštus. 



Taipogi galima patekti iš lauko, leidžiantis amfiteatru arba ketveriais pandusais palei 

mokyklą. 

Aukšte įrengtos visos kitos techninės ir inžinierinės patalpos. 

Šis aukštas taipogi tiesiogiai susietas su ūkiniu įvažiavimu, parkingais.

Įvažiavimas iš rytinės pusės.

COKOLINIS AUKŠTAS

Patalpos numeris
Patalpos

pavadinimas
Plotas m2

P‐1 Garažas 975

P‐2 Biblioteka su 

skaitykla ir 

knygų 

saugykla

821

P‐3 Psichologo 

kab.

121

P‐4 Socialinio 

darbuotojo 

kab.

84

P‐5 Mokytojų 

kabinetas

272

P‐6 Administracijo

s patalpos

292

P‐7 ‐ P‐8 Choreografijos

studija

183

P‐9 Skaitmeninių 

technologijų 

laboratorija

351

P‐10 – P‐

12
Koridorius

615

Iš viso: 3714



Pirmas aukštas įrengtas +1.00 nuo reljefo vidurkio. 

Į aukštą patenkam pagrindiniu ir trimis pagalbiniais įėjimais.

Judėjimas vyksta ratu (analogiškai visuose 4 aukštuose), plačiu 3 metru koridoriumi, 

apšviestu natūralia šviesa.

Klasės išdėstytos išorėje, o renginių salė ir valgykla viduje rato.

Į klases šviesa patenka iš dviejų pusių: per stiklinius fasadus ir per koridoriaus matinio stiklo 

sienas, kurias šviesa "pamaitina" stiklinis atriumo perimetro stogas. Klasių patalpų aukštis 

3,50m, patalpų konfigūracija truputi kintančių netaisyklingų stačiakampių, skatina skirtingų 

erdvės formų sensoriką.  Klasės suolų išdėstymas išilginis, sukuria glaudesnį ryšį su mokytoju,

klasės lenta.

Renginių salė per mobilias pertvaras gali buti sujungta su valgykla. Šios patalpos 7,5m 

aukščio.

Sporto salę komponuojant į apskritimą itin racionaliai išnaudojama erdvė: kampai negilūs, 

bendras ilgis didelis, gera vieta tribūnoms, talpinančioms 700 žmonių. Pagrindinis salės 

apšvietimas numatytas per stiklinį kupolą.

Po tribūnomis įrengtos rūbinės. Iš šiaurinės pusės treniruoklių salė su atskiru išėjimu į lauką.

Lauke įrengti du daugiafunkciai sporto aikštynai, mažagylis baseinas arba čiuožykla žiemos 

laikui, dvi lauko šachmatų aikštelės, du amfiteatrai, į naują vietą perkelta bmx aikštelė.

PIRMASIS AUKŠTAS

Patalpos numeris
Patalpos

pavadinimas
Plotas m2

1‐1 ‐ 1‐2, Istorija 163

1‐3 ‐ 1‐12 Matematika 706

                      1‐13 ‐ 1‐14 Istorija 135

                       1‐15 ‐ 1‐16 WC 130

1‐17 ‐ 1‐20 Informatika 150

1‐21 ‐ 1‐30 Matematika 705

1‐31 – 1‐32 Istorija 128

1‐33 Vestibiulis 234

1‐34 Teatro klasė 86

1‐35 Renginių salė 359

1‐36 Valgykla 587

1‐37 Virtuvė su 

mokomąja 

164



Patalpos numeris
Patalpos

pavadinimas
Plotas m2

virtuve

1‐38 Žiūrovų 

tribūnos

56

1‐39 Sporto salė 637

1‐40 Žiūrovų 

tribūnos

58

1‐41 Treniruoklių salė 105

1‐42 ‐ 1‐43 Muzikos 

kabinetai

116

1‐45 Persirengimo 

kambariai

112

Iš viso: 4631

Antras aukštas įrengtas +5.00 nuo reljefo vidurkio.

Judėjimas vyksta ratu (analogiškai visuose 4 aukštuose), plačiu 3 metru koridoriumi 

apšviestu natūralia šviesa.

Į aukštą patenkama ketveriais laiptais ir dviejais keltuvais, taip kaip ir visus keturis pastato 

aukštus. 

ANTRASIS AUKŠTAS

Patalpos

numeris
Patalpos pavadinimas Plotas m2

2‐1 – 2‐12 Lietuvių kalba 854

2‐13 – 2‐14 Geografija 135

2‐15 WC 95

2‐16 Koridorius 62

2‐17 – 2‐18 Dailė 134

2‐19 Koridorius 62

2‐20 WC 95

2‐21 – 2‐24 Užsienio kalba 150



Patalpos

numeris
Patalpos pavadinimas Plotas m2

2‐25 – 2‐36 Lietuvių kalba 852

2‐37 Koridorius 558

Iš viso: 2997

Anstato (trečias) aukštas įrengtas +9.00 nuo reljefo vidurkio.

Judėjimas vyksta ratu (analogiškai visuose 4 aukštuose), plačiu 3 metru koridoriumi 

apšviestu natūralia šviesa.

Į aukštą patenkama ketveriais laiptais ir dviejais keltuvais, taip kaip ir visus keturis pastato 

aukštus. 

Taipogi numatyti išėjimai ant stogo, kur įrengtos dvi lauko klasės.

TREČIASIS AUKŠTAS

Patalpos

numeris
Patalpos pavadinimas Plotas m2

3‐1 – 3‐2,

3‐18

Chemijos kabinetai su 

laboratorija

350

3‐3 ‐ 3‐5 Fizikos kabinetai su 

laboratorija

184

3‐6 – 3‐8 Biologijos kabinetai 228

3‐9 WC 100

3‐10 Užsienio kalba 126

3‐11 Istorija 98

3‐12 – 3‐13 Dailė 130

3‐14 Dorinis ugdymas 112

3‐16 – 3‐17 Istorija 170

3‐19 Koridorius 559

3‐20 Koridorius 26



Patalpos

numeris
Patalpos pavadinimas Plotas m2

Iš viso: 2083

BENDRAS PASTATO

PLOTAS

13425

KONSTRUKCIJA

Numatyta monolitinis G/b karkasas ir A+ klasę atitinkantys stiklo fasadai su atitrauktu per 2 

metrus žaliuoju fasadu.

APDAILA

Medinės saulės raštų mozaikos grindys koridoriuose ir klasėse. 

Speciali medinė grindų danga sporto ir kitoms salėms.

Techninės patalpos ir sanitariniai mazgų danga ‐ natūrali balinto betono.

Terasos antžeminės  ir stogo  ‐ maumedinės.

Sienų ir lubų spalvos daugumoje  ‐ baltos.


