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1. Urbanistinė idėja

2

Projektuojamas maniežo pastatas reaguoja į esamą gamtinį kontekstą urbanistinę aplinką ir istorines gretimybes.
Pastato tūris apžvelgiamas tik iš artimiausių apžvalgos taškų, Žirmūnų gatvės ir kitoje Neries upės pusėje esančios P.
Vileišio gatvės. Siūlomas maniežo pastatas nekeistų susiformavusio šios miesto dalies panoramos silueto, netrukdytų
apžvelgti apsaugos zonoje esančių saugomų kultūros paveldo objektų, neužstotų greta esančių želdynų. Savo aukščiu,
apimtimi ar išraiška jis nenustelbia senamiestyje, ar jo apsaugos zonoje esančių kultūros paveldo objektų (jų grupių)
bei gamtinių vertybių - senamiestį supančių kalvų, nepakeičia senamiesčio silueto ir nebus matomas iš senamiesčio
gatvių ir aikščių. Objektas yra kiek įmanoma vizualiai žeminamas ir skaidomas siekiant Žirmūnų gatvės išklotinės
silueto charakterio išlaikymo, kuris  dėl saikingo pastatų aukščio ir atsiveriančių į upės pusę tarpų sudaro galimybę
jausti Neries upės prieigas ir apžvelgti Sapieginės kalvas. Nemaži numatomo maniežo pastato gabaritai nėra
eksponuojami, todėl vizualiai pavyksta išvengti konflikto su bendru Žirmūnų mikrorajono urbanistiniu audiniu.

Projektuojama teritorija yra Vilniaus miesto Žirmūnų seniūnijoje. Žirmūnai yra Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurę nuo
miesto centro, dešiniajame Neries krante.
Projektuojamas pastatas yra 1,3585 ha sklype Vilniaus miesto Žirmūnų seniūnijos dalyje, apribotoje iš rytinės pusės
Žirmūnų gatvės, iš vakarinės pusės dviračių-pėsčiųjų tako šalia Neries upės, iš pietinės pusės privažiavimu prie
buvusios Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso (unikalus
kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 16000), iš šiaurinės pusės daugiabučiais gyvenamaisiais namais.
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2. Architektūrinė idėja
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Išnagrinėję visas projektavimo sąlygas, nagrinėjamą teritoriją, kurioje bus
projektuojamas pastatas, nusprendėme į projektavimo užduotį pažvelgti
kompleksiškai ir ne tik suprojektuoti statinį duotame sklype, bet ir
sutvarkyti urbanistinius ryšius, visą aplinką, kad pastatas puikiai
integruotųsi į unikalios aplinkos audinį.
Siūlomas lengvosios atletikos maniežo pastatas projektuojamas ištęsto
plano Šiaurės - Pietų kryptimi. Pagrindiniai veiksniai nulėmę architektūrinį
objekto veidą ir planinę struktūrą yra užduotyje griežtai reglamentuota
funkcija su aiškiai apibrėžtais tūrių gabaritais, siauras į ilgį išsitęsęs
sklypas, ribojamas judrios Žirmūnų gatvės , dviračių bei pėsčiųjų tako ir
istorinio Tuskulėnų dvaro kompleksas. Įvertinus visas minėtas aplinkybes
kilo idėja pagrindines pastato prieigas padalinti į dvi dalis ir išdėstyti
šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyse. Tokiu būdu pastato pagrindinė erdvė
jungia per ilgį išdėstytą pastato planą. Lygiagrečiai, rytinėje pusėje esantis
dviračių ir pėsčiųjų takas, kuris sąlygojo suprojektuoti ilgą nuožulnų taką
dviratininkams ir pėstiesiems. Taip buvo sudarytos svarbios urbanistinės
jungtys, kurios ir tapo  architektūrinės idėjos ašimis lėmusiomis objekto
struktūrą ir tūrinius sprendimus,.
Norint sustiprinti ir papildyti šią idėją, Neries upės pusėje atsirado
apžvalgos takas(terasa). Jis gali būti laisvai prieinamas Vilniaus miesto
gyventojams ar svečiams, kaip relaksacijos terasa su vaizdu į Nerį. Taip
pat apžvalgos takas(terasa) gali būti naudojamas kaip lauko treniruočių
zona II pastato lygyje.
Žirmūnų gatvės pusėje, maniežo tūris papildo gatvės išklotinę. Pagrindinis
pastato tūris yra suskaidomas į kelias dalis. Papildomai siekiant
sušvelninti didžiausių tūrių poveikį yra naudojama metalinė ažūrinė
vertikalių pasuktų plokštumų apdaila , kitos pastato dalys  stiklinamos,
naudojant fasadines sistemas. Arčiau Tuskulėnų dvaro komplekso
atskirtas dar vienas, vizualiai neutralus, neaukštas tik 2 aukštų tūris
susietas su ta pačia išilgine ašimi. Nedidelis stiklinis tūris sušvelnina
maniežo komplekso  poveikį greta esančiam istoriniam objektui.
Apibendrinant, siūlomo maniežo tūrinės struktūros pagrindas yra visas
funkcines zonas vienijanti , nuo sklypo šiaurinės iki pietinės dalių vedanti
ašis. Šios ašies tūrio stogas yra eksplotuojamas, sukuriant visuomeninei
veiklai pritaikomas erdves, taigi maniežas netik tarnauja žmogui pastato
viduje, bet ir išorėje.
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3. Projektuojamo sklypo sprendinių aprašymas

4

Sklypas skirtas sporto maniežo pastatui yra įsiterpęs
tarp Žirmūnų gatvės ir Neries upės šlaite įrengto
pėsčiųjų ir dviračių tako. Pagrindinis automobilių
patekimas į sklypą yra numatomas iš Žirmūnų gatvės,
įrengiant papildomą transporto judėjimo juostą pusės
šiaurinėje teritorijos dalyje. Šioje vietoje kitoje Žirmūnų
gatvės pusėje šiuo metu yra tvarkomi želdynai, tiesimi
pėsčiųjų takai, numatoma perėja. Dėl šios priežasties
čia numatome vieną iš dviejų patekimų į pastatą. Šalia
projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (60
vietų), kuri, renginių metu gali būti išplečiama
parkuojant automobilius ant šiaurinio korpuso stogo (+
60 vietų). Nevykstant renginiams šiaurinėje dalyje
esantis stogas gali būti naudojamas visuomeninei,
sporto ar kitų renginių veiklai. Šiaurinis įėjimas į
pastatą tarnautų, kaip kasdieninis didžiausią  lankytojų
srautą galintis priimti objekto taškas. Kitoje, pietinėje
sklypo dalyje planuojamas antras patekimas į pastatą .
Greta jo planuojama nedidelė visuomeninė erdvė,
kelios administracijai skirtos parkavimo vietos. Ir
patekimas į antrame pasato aukšte suprojektuota
vieša apžvalgos-sporto terasa. Siekiant darnaus ryšio
su greta esančiu istoriniu Tuskulėnų dvaro kompleksu,
pietinis projektuojamo pastato korpusas yra
numatomas mažesnių gabaritų, o pagrindinis maniežo
korpusas yra įleidžiamas į sklypą apie 4,5 metro, tam
išnaudojant šiuo metu sklype esančią daubą, kuri buvo
naudojama, kaip sporto aikštė su tribūnomis. Giliausiai
įkasama treniruočių erdvė. Toks sprendinys leidžia
sukurti reikiamų gabaritų  sportui skirtas erdves
minimalizuojant pakankamai didelio tūrio  poveikį
aplinkai. Ties pietine sklypo kraštine esama įvaža
nekeičiama, jos nenumatoma naudoti projektuojamo
maniežo lankytojams. Siūlomame projekte yra
akcentuojamas maniežo pastato ryšys su pėsčiųjų ir
dviračių taku. Centinėje objekto dalyje, rytų pusėje
numatome jungtį tarp esamų takų ir maniežo pastato
prieigų. Visoje projektuojamoje teritorijoje numatome
galimybę judėti žmonėms su negalia.  Visos antrame
lygyje numatomos zonos yra jungiamos su žemesniu
lygiu liftais arba  pandusais. Sklypo plane išdėstyti
pastatai yra projektuojamo norminiais atstumais nuo
sklypo ribų ir gretimuose sklypuose esančių pastatų.
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4. Pastato funkcinis suplanavimas
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Maniežo apšilimo zonos erdvė taip pat gali būti autonomiškai naudojama įvairių tipų renginiams nepriklausomai nuo
tuo metų vykdomos veiklos pagrindinėje maniežo erdvėje.
Administracinių, bendrųjų ir kitų patalpų aukštis nuo grindų iki žemiausio taško atitinka STR 2.02.02:2004
„Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus. Kitų patalpų aukščiui nustatyti, įvertinus sporto šakoms taikomus
reikalavimus ir remiantis statybos techniniais reglamentais.
Atsižvelgiant į esamas pėsčiųjų judėjimo kryptis ir viešojo transporto sustojimo vietas, projektuojamas paradinis įėjimas
pastato pietinėje dalyje. O šiaurinėje pusėje projektuojamas įėjimas sportininkams, treneriams, aptarnaujančiam
personalui, bei lankytojams atvykstantiems nuosavu transportu ir paliekantiems automobilius šiaurinėje pusėje
esančioje stovėjimo aikštelėje.
Centrinis įėjimas į pastatą yra lengvai identifikuojamas ir pasiekiamas tiek pėstiesiems tiek visuomeniniu bei nuosavu
transportu atvykstantiems maniežo lankytojams. Žiūrovams numatytos pagal konkurso techninės užduoties sąlygas
reikalingos 150 teleskopinių tribūnų vietos. Taip pat reikalui esant, galima užpildyti laisvas maniežo lygio erdves žiūrovų
tribūnomis. Centrinis pastato holas suprojektuotas optimalaus dydžio. Tai yra tuo pat metu ir reprezentacinė erdvė,
atliekanti sportininkų bei lankytojų bendravimo centro funkciją, ir jų srautų paskirstymo pagrindinis centras. Taip pat
holas gali būti išnaudotas žiūrovams stebėti varžybas. Holo antresolės aukštas specialiai suprojektuotas,
komentatoriams ir operatoriams.
Maniežo erdvėje projektuojama švieslentė, fotofinišo sistema. Hole numatomos informacinių stendų vietos, kur
lankytojai gautų informaciją apie manieže vykdomą veiklą.
Holo viduryje, tarp pietinio ir šiaurinio įėjimu yra numatyta galimybė įrengti ekspozicinę erdvę (-es), kur būtų galima
eksponuoti sportininkų apdovanojimus, susipažinti su sportininkų pasiekimais, rengti kitas parodas. Preliminarus visos
ekspozicijos ilgis 25, aukštis 2, gylis 0,5 metro. Taip pat projektuojamos darbuotojų poilsio zonos (suoliukai, takai, kt.
elementai). Projektuojamas administacijos tūris su 2-ajame aukšte eančiomis treniruočių, gimnastikos erdvėmis, gali
funkcionuoti nepriklausomai nuo maniežio.
Apšilimo zona projektuojama išilgai sklypo šiaurinėje dalyje dėl to, kad pagal pateiktus reglamentus ir normas, tokio
tipo bėgimo tako ilgis (50 m), sustojimo kelias (12 m) ir starto laukimo zona (5 m) bendroje sumoje sudaro 67 metrus.
Todėl skersai sklypo tokio tipo tako suprojektuoti teisingai, fiziškai nėra galimybės.

Projektuojamame pastate vienu metu
galės treniruotis iki 400 lengvaatlečių,
futbolininkų, krepšininkų, regbininkų,
tenisininkų ir kitų sportininkų. Bendrai
pastatas galės vienu metu talpinti iki
600 žmonių (sportininkų, žiūrovų,
aptarnaujančio personalo, trenerių ir
kt.)
Patalpos pastate dėstomos
maksimaliai racionaliai, su galimybe
ateityje, esant poreikiui, patalpas
skaidyti, jungti bei grupuoti: treniruočių
salės ir pagalbinės patalpos prie jų
planuojamos moduliniu principu, kad
esant reikalui būtų galima lengvai
pertvarkyti (perplanuoti) patalpas.
Pastatas projektuojamas su dviem
įėjimais ir dviem rūbinių ir WC blokais,
iš šiaurės ir pietų pusių, leidžia,
reikalui esant, skaidyti maniežo erdvę
į dvi dalis ir naudoti jas skirtingoms
funkcijoms pagal esamą poreikį.
Galimų transformacijų variantų
schemos pateikiamos planšete.
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5. Pastato medžiagiškumas
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Fasadų ir stogo apdailai numatyta naudoti ventiliuojamą fasado ir stogo sistemą su vėdinamu oro tarpu. Tai aliuminio
kompozicinės plokštės su šerdimi iš nedegių didelio tankio mineralinių užpildų. Tai tvari ir ilgaamžė apdailos sistema,
kuri apsaugo pastatą nuo perkaitimo vasarą ir nuo šilumos išsisklaidymo žiemą, su puikiomis garų paskirstymo
savybėmis (neturi kondensacijos efekto). Nereikalauja ypatingų priežiūros išlaidų bei gali būti pakartotinai panaudota ir
perdirbama.
Projektuojamo pastato fasadams buvo parinktos tokios medžiagos, kurios nekontrastuotų, neužgoštų savo koloritu ar
ekspresyviomis formomis, esančių paveldosauginių statinių. Fasadų išorinei apdailai yra naudojama metalinė ažūrinė
vertikalių pasuktų plokštumų apdaila, kitos pastato dalys  stiklinamos, naudojant fasadines sistemas. Terasos
aptveriamos berėmiu stikliniu turėklu.
Langų montavimui numatoma sistema su pastorintu vertikaliu profiliu, kuris leidžia, reikalui esant jungti pertvaras.
Stiklinė pastato fasado dalis yra skaidoma įrengiant šešėliavimo elementus, užtikrinanti pastato mikroklimato
stabilumą. Pietinis fasadas skaidomas tankiau. Gatvės pusėje įrengiamas storesnis, garsui atsparesnis stiklas.
Konkretūs sprendiniai numatomi atlikus pastato energetinį modeliavimą.
Didelis dėmesys skiriamas pastato akustikai tiek garso izoliacijos tiek akustinio komforto prasme, numatant tinkamą
garsą absorbuojančias medžiagas. Statybai naudojamos sertifikuotos medžiagos.
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6. Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai
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Pagrindinis automobilių patekimas į sklypą yra numatomas iš Žirmūnų gatvės, įrengiant papildomą transporto
judėjimo juostą pusės šiaurinėje teritorijos dalyje. Papildoma juosta taip pat tarnautų  kaip laikinas autobusų
sustojimas atvykstančių lankytojų grupėms išlaipinti greta šiaurinio patekimo į pastatą. Čia pat projektuojama ir
antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė (60 vietų), kuri ,renginių metu gali būti išplečiama parkuojant automobilius
ant šiaurinio korpuso stogo (+60 vietų). Numatoma , kad į parkavimo aikšteles bus galima patekti iš Žirmūnų gatvės
darant tiek kairį, tiek dešinį posūkius. Šiaurinis įėjimas į pastatą tarnautų , kaip kasdieninis didžiausią  lankytojų srautą
galintis priimti objekto taškas.
Kadangi renginių metu labai tikėtinas pėsčiųjų srautas nuo „Minsko“ autobusų-troleibusų stotelės, tai pietinėje sklypo
dalyje planuojamas antras - pietinis patekimas į pastatą (pastato viduje tiek šiaurinis, tiek pietinis  įėjimai yra susieti
tarpusavyje). Greta jo planuojama nedidelė visuomeninė erdvė, kuri vizualiai būtų susieta su istorinio Tuskulėnų dvaro
prieigomis ir ateityje rekonstruojamu „Žirmūnų trikampio“ parku. Taip pat iš čia galima patekti į antrame pastato aukšte
suprojektuotą viešą apžvalgos-sporto terasą.
Ties pietine sklypo kraštine esama įvaža nekeičiama, jos nenumatoma naudoti projektuojamo maniežo lankytojams,
kad nesudaryti nepatogumo lankantiems Dvaro pastatus ar memorialą.
Siūlomame projekte yra akcentuojamas maniežo pastato ryšys su pėsčiųjų ir dviračių taku . Centinėje objekto dalyje,
rytų pusėje  numatome jungtį tarp esamų takų ir maniežo pastato prieigų. Iš čia taip pat sudaroma galimybė patekti į
pastatą.

Techninis objekto aptarnavimas numatomas per tik išimties atvejui skirtą
įvažą iš Žirmūnų g., papildomos juostos zonoje. Grafiniame priede yra
pavaizduota  schema sunkiasvorių automobilių judėjimui, jeigu reikėtų
pristatyti stambiagabaritinius krovinius prie krovininio lifto zonos. Tuo
pačiu yra daroma prielaida, kad krovinių privežimas į objektą nevyks
masinių renginių metu .

TECH. OBJEKTO APTARNAVIMO ĮVAŽA.

ŽALIŲJŲ ZONŲ APJUNGIMAS

PARKAVIMAS

SKLYPO RIBA
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7. Pastato energinės klasės, energją taupančių sprendimų, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo,
 žaliųjų (tvariųjų) sprendimų panaudojimas

8

Kiekvienas sportininkas savo veikloje siekia didžiausio efektyvumo -minimaliomis sąnaudomis pasiekti maksimalų
rezultatą. Šis principas turi būti svarbus ne tik atletams, tačiau ir projektuotojams, bei vystytojams. Maniežas, tarytum
gyvas organizmas, būdamas energetiškai tvarus rodytų optimaliausio žaliosios energijos paskirstymo pavyzdį.

Ankstyvojoje projektavimo stadijoje, atsižvelgiant į Lietuvos klimato sąlygas, atkliekami pastato dinaminės elgsenos
tyrimai, leis išnaudoti natūralaus apšvietimo galimybes užtikrinant didžiausią natūralios šviesos kiekio ir elektros
sąnaudų šaldymui pusiausvyrą. Taip pat, parenkama efektyviausia įranga, atitinkanti visų vartotojų poreikius, tiek
kasdienėse, tiek pikinėse situacijose - renginių metu.

Projektuojant A++ energinio naudingumo klasę, minimizuojant šildymo sąnaudas, parenkamas optimalus atitvarų
izoliacinis sluoksnis ir konstrukciniai sprendimai, kuriuose susidaro šiluminiai tilteliai. Taupant šilumos energiją
vėdinimo įrenginiai parenkami su aukšto efektyvumo šilumogrąža. Pagal pastato poreikius projektuojami
atsinaujinantys energijos šaltiniai - geoterminė katilinė šildymui ir vėsinimui - naudos energiją iš žemės gelmių, o
elektra bus gamina ant stogo sumontuotais fotovoltiniais elementais. Tai ženkliai prisideda prie mažesnės aplinkos
taršos. Terminės reakcijos testo metu, tiriamos grunto savybės, užtikrins racionalų geoterminių gręžinių kiekį ir jų
išdėstymą.
Atliekant pastato gyvavimo ciklo analizę, apskaičiuojamas anglies dvideginio kiekis, išsiskiriantis, tiek statybų, tiek
eksploatacijos metu. Atsižvelgiant į šiuos skaičiavimus, svarų vaidmenį sudaro dirbtinė maniežo veja. Numatant
atnaujinimo galimybę turinčią stadiono dangą, ženkliai prisidedama prie žiedinių procesų skatinimo, mažinamas ir
atliekų kiekis, ir bendras energijos suvartojimas.
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8. Pastato konstrukciniai sprendimai
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Sporto maniežo konstrukcijoms siūlome naudoti įvairias konstruktyvines sistemas, parenkant jas pagal atskirų
pastato dalių funkcinius reikalavimus.
Pamatai - gręžtiniai poliniai. Įgilintos pastato dalys montuojamos iš trisluoksnio gelžbetonio gaminių. Centrinės
maniežo erdvės laikančioji konstrukcija siūloma klijuoto medžio. Stogo konstrukcija centrinėje pastato dalyje, virš
maniežo erdvės įrengiama naudojant atraminius lakštus, juos šiltinant ir dengint rulonine stogo danga.
Skaičiuojant stogo apkrovas būtų vertinama galimybė įrengti saulės elektros kolektorius.    .
Fasadas montuojamas iš lengvų panelių su šiluminiu užpildu, ant kurių tvirtinamas karkasas su apdailinėmis
perforuoto metalo plokštėmis. Kitos atitvarų dalys numatomos įrengti naudojant stiklo fasadines sistemas.  Šiaurinėje
ir pietinėje sklypo dalyse planuojami mažesni korpusai gali būti statomi iš surenkamo gelžbetonio karkaso, atitinkamai
lauko atitvaroms naudojant šiltus panelius su perforuoto metalo plokščių apdaila, bei fasadinę stiklo sistemą.  Šių
dalių perdangos - surenkamo gelžbetonio plokštės.
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9. Pastato inžineriniai sprendimai
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Sporto maniežo pastatas projektuojamas A++ energetinės klasės. Tai sąlygoja ir inžinerinių sprendinių pasirinkimus.
Objektą numatoma prijungti prie miesto centralizuotų tinklų. Elektros gamybai numatoma išnaudoti pastato centrinės
dalies stogus ir tokiu būdu dalinai kompensuoti elektros poreikius skirtus pastato vėdinimo sistemoms.

Oro rekuperacinė sistema įrengiama pastato centrinėje dalyje techninėse patalpose. Oro paėmimas numatomas upės
pusėje, o išmetimas ant pastato stogo. Manome, kad pastato šildymui tikslinga būtų naudoti geoterminę energiją, kuri
papildytų miesto centralizuotų tinklų tiekiamą šilumą ir leistų dalinai užtikrinti vėsinimą vasaros metu.
Siekiant apriboti ortakių kiekį kertantį pagrindinės erdvės konstrukcijas siūlytume magistralinius ortakius įrengti virš
klijuoto medžio sijų stogo konstrukcijoje.

Pastate nėra numatoma didelių stiklo plokštumų orientuotų į pietų pusę, kas leis vasaros metu mažinti sąnaudas
pastato vėsinimui. Siekiant išvengti energijos nuostolių šiaurinis ir pietinis korpusai, bei centrinė dalis numatomi su
atskiromis oro rekuperacinėmis sistemomis.
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10. Pastato gaisrinės saugos sprendimai

11

Atstumai tarp atskirų pastato tūrių projektuojami vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų
pagrindu. Privažiavimas prie pastato numatomas iš visų pastato pusių. Priėjimai numatomi iš keturių pastato pusių
užtikrinant ugniagesių gelbėtojų patekimą prie pastato ir į vidų. Gaisrinių automobilių privažiavimo kelių plotis ne
siauresnis negu 3,5 m. Gaisrinių automobilių privažiavimui pritaikytas asfaltuotas kelias. Tose pastato dalyse, kuriose
pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki lauko sienos viršaus didesnis kaip 10 m, ant stogo įrengiama ne
žemesnė kaip 0,6 m apsauginė tvorelė.
Pasyviosios gaisrinės saugos priemonės
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės statybos produktai.
Projektuojamo pastato stogas yra ne žemesnės kaip BROOF (t1) klasės. Išorės apdailai naudojami ne žemesnės kaip B-
s3,d0 degumo klasės statybos produktai. Skirtingos paskirties patalpos tarpusavyje bus atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai ir konstrukcijų degumo klasės atitvarinėmis konstrukcijomis arba priešgaisrinėmis užtvaromis. Reikalavimai
tokioms atitvarinėms konstrukcijoms bei priešgaisrinėms užtvaroms nustatomi atsižvelgiant į patalpų paskirtį, gaisro
apkrovos tankį, pastato atsparumo ugniai laipsnį bei konstrukcijos degumo klasę.
Gaisrinio pavojingumo atžvilgiu pavojingiausios yra pastato techninės patalpos,  todėl jos atribojamos nuo kitos
paskirties patalpų priešgaisrinėmis užtvaromis. Techninės patalpos nuo gretimų patalpų bus atskirtos EI 60
priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI 60 priešgaisrinėmis perdangomis. Priešgaisrinės užtvaros turi būti pagamintos iš
A1 ar A2 degumo klasės statybos produktų. Tose priešgaisrinių užtvarų vietose, kuriose jas kerta kanalai, šachtos ir
kitų medžiagų  vamzdynai, bus įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais
sulaikantys įrenginiai.
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis
techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Evakuacijos keliai pastate užtikrins saugią žmonių evakuaciją iš patalpų.
Nustatant evakuacijos kelių apsaugą, bus užtikrinta saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią
išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo
klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Evakuacijos kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų iki
išėjimo į lauką arba laiptinę bus ne ilgesnis kaip nurodyta priešgaisrinės saugos normatyvuose.
Patalpų su žiūrovų vietomis evakavimosi keliuose esančios durys numatomos priešdūminės, ne žemesnės kaip C3Sm
klasės. Praeigų tarp kėdžių, krėslų ar suolų eilių plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 0,45 m. Kėdžių eilėje
projektuojama   ne daugiau kaip 26 vietos (esant išėjimui į vieną pusę) ir ne daugiau kaip 50 vietų (esant išėjimams į
dvi puses). Pastatas pritaikytas fiziškai ir psichiškai neįgalių asmenų reikmėms, todėl žmonių evakavimuisi taikomi
papildomi reikalavimai. Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato antrame aukšte
įrengtos saugos zonos. Saugos zonos yra įrengtos laiptinėse. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai įrengta ne mažesnė
kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams nesusiaurina evakavimosi kelių norminio pločio.
Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės
Pastate numatoma įrengti įrengta adresinė (A tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos, taip pat po pakeltomis grindimis esanti erdvė didesnė kaip 0,4
m įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Pastate evakuacijos keliuose (1,5 m aukštyje nuo grindų), prie
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos (evakuacinio išėjimo), laiptų aikštelėse, koridoriuose, praeigose
ir kitose lengvai prieinamose vietose įrengiami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai. Didžiausias atstumas nuo
tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30
m. Taip pat numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste. Signalas perduodamas į nuolatinio budėjimo patalpas
ar į saugos kompanijos pultą. GAS sistemų valdymo ir rodymo įranga įrengiama apsaugos patalpoje pirmame Pastato
aukšte, garantuojant, kad gaisro ir gedimų signalai bus perduoti į gaisrinį postą, turinčią ryšio kanalus ir kurioje budima
visą parą.
Pastate yra numatoma įrengti įrengta 4 tipo įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą. Naudojamas garsinis
žmonių perspėjimas pastate.
Projektuojamos dūmų šalinimo sistemos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-149 "Dėl dūmų ir šilumos valdymo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo". Pastate projektuojama stacionari gaisro gesinimo sistema.
Pastate pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ projektuojamas vidaus
priešgaisrinis vandentiekis.
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11. Pastato ir sklypo bei sklypo prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
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Pastatas ir jo prieigos  projektuotos vadovaujantis universaliojo dizaino principais. Pastatas suteikia lygias galimybes
sportininkams ir patogias darbo sąlygas maniežo darbuotojams. Įėjimai į pastatą, judėjimo trasos ir prieigos prie jų yra
suprojektuotos taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų. Visomis projektuojamoms erdvėmis
gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys (įvairaus amžiaus vaikai, nėščios moterys, moterys su
aukštakulniais, senyvo amžiaus žmonės, žmonės su negalia ir kt.).
Pastato patalpų įranga bus maksimaliai pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojų grupėms.
Laiptai, turėklai, grindų danga, durų, durų rankenų, baldų ir kitų įrenginių spalva bus dažoma kontrastinga sienų
spalvai. Tai padės paprasčiau, vadovaujantis intuicija naudotis pastatu - lengvai orientuotis aplinkoje.
Patalpose numatoma visa būtina informacijos nuorodų sistema, kuri  bus pateikta įvairiomis reikiamomis formomis.
San. mazgai, persirengimo kambariai, dušinės yra taip pritaikyti žmonėms su negalia (ŽN), minimalūs takų pločiai
numatomi ne mažesni nei 1,20 m. Įrengiamas liftas, atitinkantis ŽN reikalavimus.

Vaikams unitazai įrengiami ne mažesnėse kaip 0,60 m² kabinose. Tarp kabinų įrengiamos ne žemesnės kaip 1,20 m
aukščio pertvaros su 0,15 m tarpu nuo grindų.
 Įėjimai į pastatą suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomi artėjant prie pastato tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės
pastato pusių, atsižvelgiant į esamus pėsčiųjų judėjimo srautus. Įėjimai pritaikyti visoms socialinėms grupėms,
neišskiriant neįgaliųjų ir pan.
Durų angos, judėjimo keliai projektuojami atsižvelgiant į visus tokio tipo pastatams keliamus reikalavimus.
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12. Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai

13

                1. Sklypo plotas - 1,3585 ha
2. Antžeminio užstatymo plotas - 8048m2

3. Antžeminio užstatymo tankis - 59%
4. Užstatymo intensyvumas - 0,75
5. Bendrasis - 10220m2

6. Naudingasis plotas - 9120m2

7. Parkavimo vietų skaičius - 130
8. Aukštų skaičius - 2
9. Tūris - 113692m3

10. Pastato aukštis - 15m
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