
Kūrybinė grupė 081572 

Aiškinamasis raštas 

Urbanistinė idėja 

Urbanistinės idėjos tikslas – suprojektuoti gyvenamųjų namų kvartalą taip, kad jis prisitaikytų prie esamo 

reljefo ir išlaikytų sodybinį tipą neužgoždamas esamo gamtinio karkaso. 

Gamta visų namai. 

Gyvenamųjų namų tūriai projektuojami taip, kad  kaimynams esamų neužstotų panoramų ir visi namai 

gautų pietinės saulės. Lauko terasos  projektojamos taip, kad išlaiktų privatumą, tam pasilekiami ir želdynai. 

Šiaurinėje papėdėje pravažiavimas įkertamas į reljefą, taip, kad būtų galima patekti į žemutines sklypo dalis 

ir nesimatytų iš lauko terasų. Kelio atitvara su aiškia estetine išraiška tampa mažąja kvartalo architektūra. 

Sklypai suformuoti abipus kalvos. Kvartalo namai atsukti į kalvą, gamtos vaizdus ir pietinę saulę. Sklypų 

situacija pietinėje ir pietrytinėje kalvos papėdėje yra patogi gyvenamųjų namų projektavimui pasaulio šalių 

atžvilgiu, įvažiavimai į šiuos sklypus daugiausia iš rytinės pusės. Dešimties sklypų, šiaurinėje ir šiaurės rytų 

papėdės dayje, situacija pasaulio šalių atžvilgiu gana sudėtinga, sklypai orientuoti šiaurės kryptimi, 

įvažiavimas daliai jų numatytas iš pietinės sklypų pusės. 

Šioje stituacijoje labai svarbi kaimyno namo įtaka privataus gyvenimo kokybei. Kvartalas formuojamas taip, 

kad šalimais esančio pastato tūriniai ir urbanistiniai sprendiniai neįtakotų arba įtakotų minimaliai privačias 

gyvenamąsias ir poilsio erdves. 

Siūlomi landšaftiniai sprendimai 

Gyvenimas šlaite – tai jų pritaikymas užstatymui, sukuriant patogias prieigas ir vidines sklypo jungtis, iš 

esmės nekeičiant per šimtus metų susiformavusio reljefo. Su pagarba gamtai ir laikui. 

Vienas pagrindinių kvartalo landšafto sprendinių – įleistas kelias. Jei esu kieme, nematau, kas vyksta už 

tvoros ir manęs nemato, bet atsiveria kalvos siluetai.  Sprendinio dėka automobilių garažai prie namo 

projektuojami žemesniąjame lygyje. 

Siūlomas sprendimas parko teritorijai  - išvalyti teritoriją nuo savaiminių krūmynų bei medžių.  

Įgilinto pravažiavimo riba atskiriama gabiono (akmenų) siena nuo parko teritorijos. Ties kelio viduriu (sklypu 

Nr.4) įrengiama sulėtinimo aikštelė, šalia projektuojami laipteliaipatekimui į  parko teritoriją, aukščiausią 

kalvą. Iš pietinės šlaito pusės gyventojai į parką patenka gyvenamųjų namų lkiemo lygyje. Taip pat siūloma  

išvalyti mišką daubose už kvartalo ribų šiaurinėje pusėje nuo savaiminių krūmynų ir sutręšusių medžių. 

 

 

 

 



Architektūrinė idėja ir tūriniai sprendiniai 

Sudėtingas reljefas leidžia kurti išskirtinę ir netipinę architektūrą. 

Projektuojamas vientisas namų ansamblis, tačiau visi jie individualūs, nes kiekvieno situacija ypatinga pagal 

sudėtingą reljefą ir orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu. Pagrindinės pastato erdvės išskirtos atskirais 

architektūriniais tūriais. Namų tūriai geometriški, asketiški ir monumentalūs slandžiai susilieja su gamtos 

linijomis. Namai “įsodinti” į esamą reljefą. 

Pastatų funkcinis suplanavimas 

Gyvenamajamo namo funkcinė schema be nereikalingų erdvių atitinkanti šiuolaikinio žmogaus ir jo šeimos 

poreikius. Aiškios ir asketiškos geometrinės vidinių erdvių  formos didina kokybinę vertę, kuri ilgainiui 

nesensta. 

Funkcinis ir erdvinis pastatų vidaus planavimas: 

- Aukštos pagrindinės gyvenamosios erdvės lubos . 

- Stiklinis tūris kertantis stogą  ir įleidžiantis saulės šviesą. 

- Erdvios gyvenamosios zonos– svetainė, valgomasis ir virtuvė 100-130 m2 

- Terasos su stogu 

Planinė struktūra gali būti pritaikyta pagal individualius poreikius- keičiant miegamųjų skaičių, vonių skaičių, 

įrengiant pirties zona, darbo kambarius ar pan. Aiškūs ir konkretūs geometriniai tūriai leidžia pilnai išnaudoti 

erdves. Tai suteikia maksimalų komfortą ir galimybes. 

Pastatų apdailos medžiagiškumo sprendiniai 

Pastato apdaila: 

- 50x600mm tamsios fasado plytos pabrėžiančios horizontalumą 

- Stikliniai tūriai atspindintys aplinką. 

- Pastato grindys ir lauko grindinys viename lygyje. 

- Minkštos dangos sklype (akmens kilimas) 

Pastatų ir skypų pagrindiniai rodikliai – bendras pastato plotas 

Sklypas Nr.1 

Bendras plotas – 327 m2, intensyvumas 33%, užstatomas plotas 260m2, tankumas 26% 

Sklypas Nr.2 

Bendras plotas – 327 m2, intensyvumas 33%, užstatomas plotas 260m2, tankumas 26% 

Sklypas Nr.3 



Bendras plotas – 320 m2, intensyvumas 32%, užstatomas plotas 280m2, tankumas 28% 

Sklypas Nr.4 

Bendras plotas – 310m2, intensyvumas 33%, užstatomas plotas 270m2, tankumas 29% 

Sklypas Nr.5 

Bendras plotas – 370 m2, intensyvumas 39%, užstatomas plotas 190m2, tankumas 20% 

Sklypas Nr.6 

Bendras plotas – 334 m2, intensyvumas 33%, užstatomas plotas 280m2, tankumas 28% 

Sklypas Nr.7 

Bendras plotas – 358 m2, intensyvumas 36%, užstatomas plotas 276m2, tankumas 28% 

Sklypas Nr.8 

Bendras plotas – 390 m2, intensyvumas 39%, užstatomas plotas 200m2, tankumas 20% 

Sklypas Nr.9, 10, 11, 12 

Bendras plotas – 300 m2, intensyvumas 21-30%, užstatomas plotas 276m2, tankumas 19-28% 

Sklypas Nr.13 

Bendras plotas – 320 m2, intensyvumas 33%, užstatomas plotas 235m2, tankumas 22% 

Sklypas Nr.14 

Bendras plotas – 320 m2, intensyvumas 23%, užstatomas plotas 270m2, tankumas 20% 

Sklypas Nr.15 

Bendras plotas – 300 m2, intensyvumas 25%, užstatomas plotas 270m2, tankumas 22% 

Sklypas Nr.16 

Bendras plotas – 320 m2, intensyvumas 32%, užstatomas plotas 250m2, tankumas 25% 

 

Projektuojamų namų grupių tūrinis ir funkcinis aprašymas. 

Gyvenamųjų namų kvartalas skandinamas į gamtą 

Gyvenamųjų namų tipas 1: 

Sklypai 5-14-15-16 pavieniai individualūs gyvenamieji namai bendro architektūrinio charakterio. 

Namas sklype nr.5 – Pastatas pietrytinėje sklypo dalyje, su terasa pietvakarių orientacijos. Įvažiavimas į 

sklypą suformuotas kelio atšaka nuo pagrindinio pravažiavimo šiaurinėje papėdėje. Su privažiavimu 



nusileidžiame į žemiausia sklypo terasą. Garažas ir ūkinės patalpos įrengtos cokoliniame aukšte. Vidiniais 

laiptais patenkimas į pirmą aukšto lygį, kur suprojektuota pagrindinė gyvenamoji erdvė su patekimu į terasą 

, antrame-miegamieji. Antro aukšto tūris “kabo” virš terasos, taip sudarydamas stogą terasai. Vienbučio 

pietinė terasa atskirta papildoma želdynų juosta iš šiaurinės pusės privatumo suformavimui. Pagrindinis 

namo fasadas orientuotas pietų kryptimi su vaizdu į kalvą ir pro valgomajame suprojektuotą stiklinį 

peraukštėjimą atsiveriantį gamtinį horizontą. 

Namas sklype nr. 14 – sklypas netaisyklingos trikampės formos, projektuojamas palei pietinės kalvos 

papėdės liniją. Gyvenamosios patalpos ir terasa orientuota pietų ir vakarų kryptimis, II aukšto miegamųjų 

patalpų konsolė suformuoja stogą virš erdvios terasos. 

Namas sklype nr.15 –kampinis sklypas netaisyklingos formos, namas projektuojamas šiaurinėje dalyje. 

Garažas ir ūkinis kiemas šiaurinėje sklypo pusėje. Pirmo aukšto planinė struktūra L formos. Gyvenamosios 

patalpos ir terasa orientuota pietų, rytų ir vakarų kryptimis, II aukšto miegamųjų patalpų konsolė 

suformuoja stogą virš erdvios terasos. 

Namas sklype nr.16-galinis sklypas ryškiame reljefe. Pastatas projektuojamas įvažiavimo lygyje, šiaurinėje 

sklypo dalyje papildomai suformuojamas reljefas, kad iškelti jį iš šiaurinės orientacijos duobės.  

Gyvenamosios patalpos ir terasa orientuota pietų ir vakarų kryptimis, II aukšto miegamųjų patalpų konsolė – 

stogas virš erdvios terasos. 

Gyvenamųjų namų tipas 2: 

Sklypai nr. 1-2 gyvenamieji namai miške bendro architektūrinio charakterio. Pastatai projektuojami aukščiau 

pagal esamą reljefą, nes yra miške ir reikia maksimaliai sugaudyti patenkančia dienos šviesą. Nuo pastatų 

šiaurinės pusės papildomai suformuojamas reljefas, kad sklandžiai susilietų su reljefu esančiu už sklypo 

ribos. Pastato tūris – prasislenkančios pailgos taisyklingos formos. Gyvenamosios erdvės projektuojamos 

pirmame aukšte su vaizdu į kalvą (pietinę pusę) ir į šiaurinę panoramą. Antro aukšto miegamųjų patalpų 

tūris prakištas (konsolė) suformuojant stogą terasai. 

Gyvenamųjų namų tipas 3: 

Sklypai nr. 3-4-6 – Šie sklypai turi labai ryškų reljefo perkritimą žemyn šiaurės kryptimi, o patekimas yra iš 

pietinės aukštosios pusės, 

Namus projektuojame taip, kad tūriai leistųsi kartu su reljefu. Garažas, ūkinė ir poilsio zona nuleidžiami į 

žemutinę sklypo dalį. Miegamuosius projektuojame taip, kad kambariai turėtų ir šiaurinę panoramą, ir 

matytųsi kalvos siliuetas, ir patektų pietinė saulė. Projektuojame apatinį kiemelį, į kurį galima išeiti tiesiai iš 

kambarių. 

Gyvenamoji erdvė – antrame aukšte, kuris sutampa su gatvės atitvaros viršumi. Ant miegamųjų stogo 

projektuojame ekploatuojamą terasą. Toks sprendimas padeda praplesti viršutinį kiemą, kuris yra  pietinėje 

sklypo pusėje. Dengta terasa ir kiemas yra sujungiami pandusu ir dengiami ta pačia natūralios skaldos 

danga. Tai suteikia harmoningą vientisumą. Iš terasos matomas šiaurėje esantis slėnis ir pietinis kalvos. 

Terasos pritaikytos visiems metų laikams, nes įrengiamos po stogu , o vakarinėje pusėje yra uždengiamas 

nuo  kaimynų žvilgsnių. Prireikus ir užstūmus lauko žaliuzes galima užsidengti nuo šiaurinių vėjų ar 

aukščiausios miesto kalvos smalsių lankytojų. 



Gyvenamųjų namų tipas 4 – tai didžiausia gyvenamųjų namų grupė išsidėsčiusi pagal rytinę kalvos papėdę. 

Projektuojami namai orientuojami pietvakarių kryptimi su erdviomis privačiomis terasomis. Pirmo aukšto 

erdvės taisyklingai geometrinės, antrojo aukšto kambariai išdėstyti L formos tūryje.  Gyvenamųjų namų 

orientacija suteikia maksimalų privatyumą gyventojams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


