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Miškas, krūmai ir kalva yra pagrindiniai 
gamtiniai objektai, formuojantys šios 
ypatingos teritorijos kraštovaizdį. Teritorijos, 
kuri visu perimetru glaudžiasi prie Pavilnių 
regioninio parko. Retos gamtos formos 
ragina tausoti aplinką ir kokybiškai 
įsilieti į jos gretas kuo mažiau kenkiant 
susiformavusioms kalvoms ir natūraliai 
susiformavusiam miškui. 

Kintant metų laikams teritorija keičia savo 
charakterį: 

Vasara. Sužaliavę medžiai sukuria malonų 
šėšėlį, apsaugantį nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Neužvėrus langų plačios medinės 
lauko terasos išplečia namų erdves. O 
vakarais šviesa prasiskvelbia į vidaus erdves 
per plačius vitrininius langus. 

Ruduo. Lapuočiai, užimantys didžiąją sklypo 
dalį, keičia spalvą ir perdažo teritoriją. 
Teritorija tiesiogiai sujungta su regioniniu 
parku, todėl norintiems pasivaikščioti po 
mišką nereikia važiuoti.

Žiema. Apsnigta kalva tampa čiuožykla 
vaikams.  O pro belapes medžių šakas 
prasiskverbianti saulė šildo namų vidaus 
erdves ir sutaupo gyventojams šildymo 
išlaidas.

Pavasaris. Nutirpęs sniegas atidengia 
takus, skirtus maloniam pasivaikščiojimui 
ar bėgiojimui aplink kalvą ir regioninį parką. 
Įvairūs gėlynai ir gyvatvorės pražysta ir 
puošia atskirus kiemus bei sklypus.

01. IDĖJA
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Į šiaurinės dalies teritoriją patenkamą 
per įvažiavimą su kontroliniais 
varteliais iš S. Lozoraičio gatvės 
pusės. Toliau judant šia gatve galima 
patekti į visus šiaurinius sklypus.

Pietinėje dalyje esantys sklypai 
turi atskirą įvažiavimą į teritoriją su 
kontroliniais varteliais.

Teritorijos centre esanti kalva yra 
pagrindinis elementas, aplink kurį 
yra kuriamas kvartalas. Pastatai 
išdėstomi tolygiai, viena juosta 
aplink kalvą. Pastatų poziciją ir kryptį 
sklype nulemia laisvalaikio erdvių 
sąlytis su kalva. Laisvalaikio erdvės 
nukreipiamos į vaizdingą miško pusę 
ir atsukamos į saulę. Pastatai taip 
pat yra šiek tiek pasukti, išdėstyti ne 
lygiagrečiai sklypo riboms tam, kad 
vienas kitams neužstotų vaizdo bei 
nemestų šešėlio. Pastatų išdėstymas 
sukuria aiškų ritmą: namas, gamta, 
namas gamta. 

Teritorijos centre esanti kalva 
apjuosiama takais. Kiekvienas 
namas turi tiesioginę jungtį su taku, 
kuris veda link kalvos viršūnės. Taip 
pat takai jungia  regioninį parkdą ir 
žaidimų aikštelę, kuri suformuojama 
vakarinėje sklypo dalyje tam, kad 
vaikai būtų kuo toliau nuo gatvės. 

02. URBANISTINIAI SPRENDINIAI
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Greta kelio vedančio į atskirus sklypus sufor-

muojamas grystas šaligatvis. Naudojamos 

drenuojančios trinkelės padeda greičiau nusau-

sinti kietuosius paviršius. Apsisukimo aikštelėse 

paviršiai grįsti ornamentiškai (trinkelės sudaro 

ornamentus). Tokiu būdu techninius reikalavimus 

atitinkantys inžineriniai objektai estetiškai papildo 

teritoriją.

Aplink šaligatvius ir kelius įrengiamas žemas 

apšvietimas saugo teritoriją nuo šviesos taršos. 

Apšvietimas yra kintamo stiprumo, todėl prisitaiko 

prie bendro šviesos poreikio ir padeda sutaupyti.

Teritorija aptveriama nuo pašalinių. Įrengiama 

tvora apjuosia visus sklypus. Palei perimetrą 

įrengiami rakinami varteliai leidžiantys gyvetojams 

tiesiogiai susisiekti su regioninio parko dalimi.

Aplink kalvą išvedžiojami takeliai, kuriais galima 

vaikščioti, bėgioti, patirti šalia esančią gamtą. Taip 

pat įrengiami laiptai skirti užlipti į kalvos viršų. 

Kalvos viršuje įrengiama terasa su suoliukais, skir-

tais gyventojams rengti piknikus, ilsėtis. Vakarinėje 

sklypo dalyje įrengiama vaikų žaidimų aikštelė su 

supynėmis ir laipiojimo įrenginiais.

03. TERITORIJOS SUTVARKYMAS
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04. ARCHITEKTŪRA

Kadangi ši teritorija yra prie pat Pavilnių regionio 

parko, ji reikalauja ypatingai jautrios architektūros. 

Tokios architektūros, kuri vengtų konflikto su 

aplinka, o veikiau įsilietų tarp medžių ir taptų 

neatsiejama parko dalimi. Siekiant išlaikyti parko 

architektūros vientisumą, pastatai projektuojami 

laikantis vieningo tūrio su stačiais šlaitiniais 

stogais. Šis tūris atsikartoja visuose pastatuose, 

tačiau pastatų pirmieji aukštai yra specifiniai 

ir individualūs. Jie pritaikomi prie topografijos, 

siekiant kuo kokybiškiau išnaudoti sklypo 

užstatymo ribas.

Šiaurinės sklypo dalies pastatų rūsiuose 

projektuojamos techninės patalpos, sandėliukai, 

katilinės, elektros baterijoms skirtos patalpos. 

Esant galimybei automobilių parkavimo vietos yra 

suprojektuojamos po pastatu.

Pirmo aukšto pietinėje dalyje projektuojama 

virtuvė, svetainė ir valgomasis. Virtuvė 

projektuojama arčiausiai rytinės sienos dalies, 

kad būtų apšviečiama rytinės saulės, o svetainė 

prie vakarinės sienos dalies, kad apšviestų 

vakarinės saulės spinduliai. Taip pat rytinėje dalyje 

projektuojamas svečių miegamasis ir laisvalaikio 

kambariai. Šiaurinėje sklypo dalyje – skalbykla ir 

vonia arba pirtis. Pastato centre esantys laiptai 

veda į antrą aukštą, kuris suskirstimas į dvi 

dalis – tėvų ir vaikų. Tėvams tenka visa vakarinė 

antro aukšto dalis su vaizdu į mišką, kalvą ir 

saulėlydžius. Vaikams atitenka rytinė pastato 

dalis, kuri apšviečiama rytinių saulės spindulių.
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Pagrindinis šlaitinis tūris apkalamas deginta 

mediena dėl to nekeičia spalvos ir yra saugus 

nuo aplinkos poveikių. Prie medienos derinami 

aliuminių rėmų langai nudažomi juoda spalva.

Pirmo aukšto tūriai, apkalti skirtingo tipo mediena, 

kontrastuoja su šlaitiniu tūriu. Šios pastato dalys 

kontrastuoja ne tik spalva bet ir funkcija. Taip 

pat kiekvienas namas apkalamas ne tik skirtinga 

mediena, bet ir iš jos suformuojamas skirtingas 

ornamentinis raštas, sukuraintis kiekvienam 

pastatui išskirtinumą. 

Pirmąjame aukšte esančios patalpos apsupamos 

didžiulių stiklo paviršių, kurie praleidžia daug 

saulės į namo vidų. 

Pastato cokolinė dalis apdailinama cementiniu 

tinku ir betonu. 

Stogo apdaila – fotovoltinės plokštelės, galinčios 

gaminti elektros energiją. Šios plokštelės beveik 

nesiskiria nuo metalinės stogo dangos. Jų spalva 

yra juoda, sugerianti kuo daugiau saulės spindulių.

05. MEDŽIAGIŠKUMAS
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Sklypai tvarkomi suformuojant grįstus patekimus 

į garažus arba stogines. Pastatai taip pat 

sujungiami su šaligatviu nutiesiant grįstą takelį. 

Aplink pastatą formuojama nuogrinda vandeniui 

surinkti ir pašalinti. Vakarinėje dalyje įrengiama 

terasa su medine ir akmenine dangomis. Į terasą 

patenkama tiesiogiai iš svetainės ir iš pirties 

patalpos dėl to ji yra universaliai išnaudojama.

Prisitaikant prie esamų sklypų nelygumų terasos 

plaukioja virš žemės arba sugretinamos su šlaitu.

Sklypo apželdinimas formuojamas išsaugant 

kuo daugiau esamų medžių. Papildomi medžiai 

sodinami šalia terasų, kad sukurtų natūralų 

šešėlį vasaros metu. Tam naudojami lapuočiai, 

kurie žiemos metu neužstoja saulės. Sklypo 

perimetru sodinamos dekoratyvinės gyvatvorės 

suteikia sklypams privatumo ir panaikina tvoros 

reikiamybę. 

Esant poreikiui sklypuose projektuojami papildomi 

statiniai, priklausiniai, kuriuose bus saugomi 

įrankiai reikalingi teritorijos priežiūrai.

05. SKLYPŲ SUTVARKYMAS
Š
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Nr. Sklyp plotas Pastato plotas Užstatomas plotas  Už.Intensyvumas Už. Tankis

m2 m2 m2 % %

1 997 285 250 28.59 25.08

2 1001 282 210 25.07 20.98

3 1001 293 233 26.17 23.28

4 919 273 200 26.33 21.76

5 936 285 202 27.14 21.58

6 1000 293 233 26.20 23.30

7 1013 314 242 27.94 23.89

8 1011 298 220 26.41 21.76

9 1412 308 275 19.62 19.48

10 1143 290 245 22.66 21.43

11 1028 306 275 26.75 26.75

12 1053 306 275 26.12 26.12

13 1670 283 230 15.09 13.77

14 1885 312 242 14.91 12.84

15 1213 301 231 22.26 19.04

16 1024 289 201 25.20 19.63

07. SKLYPŲ IR UŽSTATYMO RODIKLIAI


