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ĮŽANGA 

Pagrindinis šio projekto siekis – išskirtinėje gamtinėje aplinkoje sukurti šiuolaikišką, 

modernų, organiškai į aplinką įsiliejantį aukštensės klasės gyvenamųjų namų 

kvartalą.  

Išanalizavus konkurso užduotį, išryškėja pagrindinė problematika: 

 Santykinai nedideli sklypai su didelio užstatymo intensyvumo poreikiu; 

 Noras kiekvienam sklypui suteikti privatumo, kartu išlaikant kvartalo 

vientisumą; 

 Išraiškingas/ sudėtingas reljefas; 

 Bendros poilsio zonos nebuvimas; 

 Viešai prieinama kalva uždarame kvartale.  

Šiame aiškinamajame rašte aprašomi esminiai principai, kaip sprendžiama konkurso 

užduotis.  

1. URBANISTINĖ IDĖJA 

 

Konkurso užduotis bei suformuotas detalusis planas urbanistinę idėją padiktuoja 

ganėtinai aiškiai. Nedideli sklypai, glaudžiai išsidėstę aplink kalvą, su poreikiu ją 

stebėti. Gatvių kryptys, reljefas, gretimų sklypų užstatymas bei insoliacija - taip pat 

svarbūs faktoriai kuriant vieningą urbanistinę koncepciją.  

Išskirtini pagrindiniai urbanistinės struktūros principai: 

1. Zonavimas. Kalva skiriama aktyviam bei ramiam poilsiui, ji perimetru apjuosiama 

infrastruktūros zona, toliau sekama privačių namų teritorija.  

2. Vizualinių ryšių išlaikymas. Pastatai dėstomi taip, kad kiekvienas jų turėtų 

atsiveriančias panoramas į kalvą ir/ar į mišką. Kartu ant kalvos siūloma apžvalgos 

aikštelė, nuo kurios atsivertų apylinkių panoramos.  

3. Gatvės silueto formavimas. Pastatų kompozicinės linijos sutampa su gatvės ašimi, 

taip sukuriant vientisos architektūros įspūdį.  
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4. gamtinių elementų išsaugojimas bei išryškinimas.  Tūriai bei erdvės kuriamos ir 

skaidomos bandant maksimaliai prisitaikyti prie esamo išskirtinio reljefo. Vertinama ir 

saugoma augmenija, apželdinami stogai bei terasos taip siekiant pastatus įlieti į 

supančią gamtinę aplinką, mažinti neigiamą pastatų poveikį; 

5. Kadangi pagal detalųjį planą nėra numatyta vietos vaikų žaidimo aikštelėms, jas 

siūlome įrengti kvartalo pietinėje dalyje, ilgosiose 13 bei 14 sklypų vietose. Ši zona 

yra atokiau nuo gyvenamųjų namų, ji  neprideda didelės vertės  gyvenamųjų namų 

sklypams, taigi manome, kad vertėtų atriboti šią teritoriją ir priskirti viešo poilsio 

funkciją bei taip skatinti bendruomeniškumą.  

 

 

 

2. SIŪLOMI LANDŠAFTINIAI SPRENDINIAI 

 

Šiame projekte buvo siekiama sukurti darnią ir apinkai draugišką architektūrinę 

koncepciją.  Landšafto sprendiniuose tai taip pat atsispindi. Taikome šiuos 

pagindinius elementus: 

1. Pastatų tūriai įkomponuojami į reljefą maksimaliai prie jo prisitaikant.  

2. mažosios architektūros elementai:  
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 modernūs, tačiau kartu gamtinius motyvus atkartojantys gatvės šviestuvai; 

 minimalistiniai natūralių medžiagų suoliukai; 

 sklypus nuo gatvės atskirianti neaukšta (0,5 m) tvorelė privatumo sumetimais, 

tačiau išlaikant kvartalo vientisumą.  

 išoirnė kvartalo riba apjuosiama tos pačios stilistikos, tik aukštesne (1,5 

m)tvora; 

 Ribos tarp sklypų pažymimos neaukšta gyvatvore; 

 išskiriama žalia zona tarp važiuojamosios gatvės dalies bei šaligatvio. Čia 

numatomi šviestuvai, suoliukai, nedideli medeliai. Ši juosta kartu atlieka ir 

perteklinio lietaus nuo kalvos surinkimo funkciją.  

 

 

 

3. Kalvos teritorijoje formuojami pasivaikščiojimo takeliai su lokaliomis apžvalgos/ 

poilsio aikštelėmis bei pagrindine (360°) aikštele kalvos viršuje.  Patekimas iki šių 

takelių galimas abiejose kvartalo atšakose bei viešas patekimas iš vakarinės pusės.  

4. Siūlome vieną buitinių atliekų surinkimo tašką prie įvažiavimo į kvartalą įrengiant 

požeminius konteinerius. Taip būtų išvengiama vizualinės taršos kvartalo viduje.   
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3. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

 

Kuriant kvartalo koncepciją buvo išsikelti pagrindiniai architektūrinės išraiškos tikslai:  

 Modernumas; 

 Darna; 

 minimalizmas; 

 ryšys su gamta; 

 architektūros kokybė; 

 

3.1 TŪRINIAI SPRENDINIAI 

Po eskizavimo proceso išryškėja pagrindiniai architektūriniai – tektoniniai 

principai: 

 Sklypų formos, gabaritai bei norimas užstatymo intensyvumas diktuoja, kad pastatai 

turėtų būti dviejų aukštų. 

 Tūriai skaidomi atsižvegiant į vizualinius ryšius, insoliaciją, urbanistinę kompoziciją; 

 Aukštų tūriai bei perdangos nesutampa, taip formuojant terasas, privačias erdves, 

sukuriant atsiveriančias panoramas; 

 Išlaikomos horizontalios kompozicinės ašys; 

 kompozicines ašis formuoja tūrių pasukimai; 

 sutapdinti stogai, padedantys vizualiai prisitaikyti prie reljefo terasavimo; 

 

3.2 PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 

Dauguma pastatų sudaryti iš trijų funkcinių zonų: 

 Aktyvioji (svetainė, virtuvė, valgomasis); 

 Pasyvioji (miegamieji, poilsio, darbo kambariai); 
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 Pagalbinė(garažas, tambūras, kitos pagalbinės patalpos);  

 

Atsižvelgiant į sklypo lokaciją, reljefą, insoliaciją, didžioji dalis pastatų planuojami 

taip: pirmas auštas dviejų zonų  - žemesnė pagalbinė, bei aukštesnė (prisitaikant 

prie reljefo) – aktyvioji. Antras aukštas skiriamas pasyviajai zonai. 

  

Kvartale yra sklypų, kur dėl vizualinių ryšių, reljefo ypatybių rekomenduojama 

aktyviąją zoną apkeisti su pasyviąja (9 sklypas), arba kur panuojami vieno aukšto 

pastatai (10-12 sklypai). 

Stengiamasi suformuoti terasas abiejose (dažniausiai pietinėje ir šiaurinėje) pusėse, 

tiek pirmame, tiek antrame aukštuose.   

Erdvės kuriamos atviros, modernios, jos gali būti  lengvai modifikuojamos norint 

prisitaikyti prie individualių poreikių.  

 

3.3 PASTATŲ APDAILOS MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI 

 

Mąstant apie pastatų medžiagiškumą, įkvėpimo semtasi iš gamtos. Didžiąją fasadų 

dalį dengia refleksyvus stiklas, kuris, atspindėdamas supančią aplinką, tarsi sulieja  

ribas tarp gamtos ir architektūros. Fasaduose taip pat naudojamos natūralios 

medžiagos - vertikalios rudomedžio dailylentės, tamsaus akmens plytos.   

Pastatų terasos zonuojamos ir įrengiamos su trimis skirtingomis medžiagomis – 

medinės dailylentės, žolės danga bei skaidrus, negilus vandens baseinas, 

praleidžiantis šviesą į apatines terasas. Stogas dengiamas žolės danga, įrengiami 

saulės kolektoriai. 
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Kompozicines linijas išryškina tinkuotos baltos perdangų plokštės.  

 

Pasirinkus tokius apdailos sprendimus, žiūrint nuo kalvos, žallių stogų, terasų dėka 

pastatai tarsi pranyksta aplinkoje, tačiau jų egzistavimą išduoda bei išryškina 

horizontalūs kompoziciniai elementai.  

 

4. PASTATŲ IR SKLYPŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI  

 

 

Sklypo 

numeris 

Skypo 

plotas, 

m2 

Pastato 

plotas, 

m2 

Užstatymo 

plotas, m2 

Užstatymo 

intensyvumas, 

% 

Užstatymo 

tankis, % 

Pastato 

aukštis, 

m 

1.  997 331 243 33,2 24,4 9 

2.  1000 314 247 31,4 24,6 8,8 

3.  1001 337 261 33,6 26,0 9 

4.  918 227 248 24,7 27,0 9,1 

5.  938 335 253 35,8 27,1 8,9 

6.  1000 305 261 30,6 26,1 8,9 

7.  1013 321 280 31,7 27,6 7,8 

8.  1011 228 208 22,6 20,6 9,1 

9.  1412 368 365 26,0 25,9 7,4 

10.  1143 218 263 19,0 23,0 4,8 

11.  1026 211 250 20,5 24,3 4,8 

12.  1053 211 250 20,0 24,0 4,8 

13.  1814 331 260 19,8 15,6 8,1 

14.  1885 277 265 14,7 14,1 8,3 

15.  1213 255 241 21,0 19,9 7,6 

16.  1024 273 211 26,7 20,6 7,7 


