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ŠIAURINIO ŠLAITO VAIZDAS
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Kiekviena vila įgauna kiek skirtingą orientaciją ir altitudę.  Švelnūs namų 

pasukimai artimi gamtos elementų kompozicijai  („kelmai“, „kauburiai“) 

ir leidžia užtikrinti geriausią įmanomą vaizdą, insoliaciją bei privatumą. 

Labai svarbūs namų pakankami atsitraukimai vienas nuo kito. Patys 

namai intravertiški, karnizai santykinai žemi, tarpai  ne mažesnį negu 

namo gabaritas (apyt. 17x17)-  visa tai leis gerai insoliuoti kiemus, užtikrins 

pakankamą kiekvienos šeimos privatumą.

URBANISTINĖ IDĖJA
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NAMŲ INTERJERAI IR SLĖNIO TOLIAI
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Tradicinei vilų architektūrai Pavilnių regioniniame parke (žr. keturias netoliese 

esančio Tuputiškių  kaimo pastatų nuotraukas) būdingi apibendrinti siluetai ir stogų 

daugiašlaitiškumas. Siūlome panašų daugiašlaitį principą ir naujųjų vilų siluetams. 
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URBANISTINĖ IDĖJA
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Kvartalo erdvių landšaftinis charakteris tampriai susietas su vieta ir  atsiskleidžia 

topografiniame pjūvyje.         

Siūlome nuosaikias landšaftines priemones. Prioritetas- gamtos natūralumo išsaugojimas. 

Nauji želdiniai- daugiausia tradicinės, netoliese augančios rūšys. Kruopščiai suplanuoti žemi 

(1,5-2m) lapuočiai krūmai (skroblas, kaulenis ar pan.) užtikrina kiemo privatumą. Akligatvio 

danga- skeltos trinkelės. Greta- žemi  parko šviestuvai. Numatome įrengti pasivaikščiojimo 

taką link regioninio parko slėnio.                                  

LANDŠAFTINIAI SPRENDINIAI
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDINIAI 

Turime šiaurinio šlaito su nuostabiais toliais atvejį, kuris koduoja prieštaravimą tarp 

saulėtosios pusės ir privačiosios pusės su puikiais vaizdais. Vilos vidinę sąrangą kuriame 

būtent iš šio prieštaravimo:                          

 Detalizuojamam namui parinkome vidutinio nuožulnumo (sklypo altitudžių krytis 1,5m) 

situaciją.  

Iš gatvelės (pietų) pusės pasitinka trikampis kiemelis su terasa. Tai erdvė priklausanti tiek vidui, 

tiek laukui. Kiemelį komponuojame namo įtūpsto (įpjovos) principu, suteikiančiu saugumo 

jausmą. Čia nėra vėjo,  glosto pirmoji pavasario saulė. Gatvelė rami, kaimynų mažai, todėl 

saulėtojo kiemelio privatumo lygis bus lengvai reguliuojamas augalų pagalba.  Antroji vaizdingoji 

terasa kitoje vilos pusėje,  būdama gerokai atviresnė, vis tiek išsaugo  reikiamą privatumo lygį 

nes yra galiniame kieme.  Šias abi terasas jungia viena bendra interjerinė vilos erdvė.

 Svarbus pastato suvokimo mastelis. Objektyvus vienos vilos dydis (čia siūlome apie 

260 kv.m. be garažo) yra ribinis norint sukurti nesusigrūdusių namų jausmą. Pasirinkę vilos 

tipologiją atsisakėme landšaftinės (maskuojančios) architektūros priemonių. Vilos optiniam 

dydžiui mažinti siūlome tamsią apdailą ir kompaktiškus tūrius. Kompaktiškas vilų tūris taip pat 

leis taupesnę pastato eksploataciją.

ŠEIMOS SPARNAS

MIEGAMŲJŲ SPARNAS
SAULĖTAS KIEMELIS
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PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Pasirenkame dualumo principą:  gyvenamasis sparnas - miegamųjų sparnas; įspūdinga 

vientisa erdvė - racionalūs atskiri kambariai; skaidru - uždara; pasitinkantis kiemelis - galinė 

terasa.

Charakteringame vilos variante iš garažo patenkame į nedidelį paskirstantį holą su 

būtinaisiais priklausiniais. Vila keturių miegamųjų, kurie orientuoti į rytus. Tėvų zona turi 

alternatyvias jungtis su svetaine ir pievele. Bendroji erdvė -valgomasis, svetainė- turi didelius 

langus (vaizdus) į visas keturias puses: tai leidžia, priklausomai nuo pastato situacijos, 

pasitelkiant želdinius kurti norimus vizualinius ryšius, užtikrinant insoliaciją ir  privatumą.

ŠEIMOS SPARNAS

MIEGAMŲJŲ SPARNAS
SAULĖTAS KIEMELIS
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APDAILA IR MEDŽIAGIŠKUMAS 

PRITAIKYMAS INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS

Fasadams siūlome natūralaus medžio apdailą vertikaliu lentų (bruselių) skaidymu. Tamsi 

spalva. Medienos tekstūra būtų išsaugoma. Stogai, jų aksesuarai, langų rėmai- pilkas 

metalas.

Siekdami racionalios statybos siūlysime vienodus arba analogiškus stogų skerspjūvius. Kur 

reikia naudosime veidrodžio principą.

Namai  skirsis:

 -pasukimu, siekiant geriausios orientacijos ir privatumo;

- perkritimu sklype (santykiu su topografija), įtakosiančiu vidaus charakterį;

- vidaus išplanavimu (miegamieji galės jungtis ar keistis vietomis, virtuvė galės būti atskirta).

Priklausomai nuo sklypo charakterio, numatome dvi tūrių modifikavimo galimybes:

1. papildomos patalpos 
(miegamasis, darbo kambarys) 

pratęsiant namo sparną 
pailguose sklypuose

2.  papildomos patalpos (spa, 
studija) cokolyje sklypuose su 

ženkliu perkryčiu
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BENDRAS PASTATO 

PLOTAS

UŽSTATYMO 

PLOTAS

SKLYPO 

PLOTAS

UŽSTATYMO

 INTENSYVUMAS

PASTATO 

AUKŠTIS

SKLYPO NR. m2 m2 m2 vnt. m

1 267 266 997 0,26 7,09

2 267 266 1001 0,27 7,09

3 245 266 1001 0,24 7,41

4 245 266 919 0,27 7,41

5 267 266 936 0,29 7,09

6 267 266 1000 0,27 7,09

7 267 266 1013 0,26 7,09

8 245 266 1011 0,24 7,41

9 267 266 1412 0,19 7,09

10 267 266 1143 0,23 7,77

11 267 266 1028 0,26 7,09

12 267 266 1053 0,25 7,09

13 265 169 1670 0,16 7,5

14 265 169 1885 0,14 7,5

15 265 169 1213 0,22 8

16 265 169 1024 0,26 7

VISO: 4 198 3 868

PASTATŲ IR SKLYPŲ RODIKLIAI
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