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2. URBANISTINĖ IDĖJA 

Žirmūnai yra urbanizuota teritorija, kuriai būdinga sovietinių daugiabučių pailgų tūrių tipologija. Žirmūnų gatvėje, iš vakarinės 
pusės, dominuoja paralelinis laiptuotas daugiabučių užstatymas, formuojantis gatvės perimetrą. Iš Žirmūnų gatvės rytinės 
pusės - užstatymas epizodinis, nepilnai suformuotas. Rytinėje projektuojamo sklypo pusė glaudžiasi su gamtiniu karkasu bei 
su stambaus gabarito Vidaus reikalų ministerijos padalinio pastatu. Iš pietinės pusės sklypas ribojasi su saugomo Tuskulėnų 
dvaro pastatais bei šiaurinėje dalyje su daugiabučiu kompleksu. Įvertinus Tuskulėnų dvaro pastatų svarbą pastas 
projektuojamas neekspresyvus, lakoniškas. Naudojamos vizualiai lengvos medžiagas sukuriant bendrą foną esamam 
užstatymui. Pastatas projektuojamas išilgai Žirmūnų gatvės, pratęsiant naujai formuojamos šios dalies perimetrą, taip pat 
maksimaliai jį nustumiant nuo esamo daugiabučių užstatymo. 

 
 Įsiliejimas į urbanistinį audinį 

Žirmūnų mikrorajone dominuoja pailgų sovietinių daugiabučių užstatymas, su tūriniais perkirtimais, sukuriantis Žirmūnų 
gatvės perimetrą. 

Žirmūnuose susiformavusi natūrali gamtinio karkaso linija- tekanti Nėries upė bei aplink ją augantys medžiai užduoda savo 
ašis ir dinamiką. Jai būdingos vientisa ašis su atsitiktinėmis kryptimis. 

Pastas formuojamas kaip pereinamoji grandis tarp pailgos sovietinių daugiabučių tipologijos ir dinaminių atsitiktinių gamtinių 
ašių. 

3. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

Pastato tūris projektuojamas kaip dviejų tipologinių ašių perėjimo taškas. Iš Žirmūnų gatvės pastatas atkartoja Žirmūnams 
būdingą pailgų sovietinių daugiabučių tipologiją, o nuo upės pusės pastatas įgauna vientisas laužytas formas, reflektuojančias 
nenutraukiamos Neries upės tėkmę. 

 

 
 Tūrį diktuojančios ašys 
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Siekiant sumažinti vizualinį spaudimą Tuskulėnų dvarui ir šalia esantiems daugiabučiams bei pasinaudojant sklypo 
peraukštėjimu, projektuojami sporto salių tūriai nuleidžiami aukštu žemiau. Siekiant pabrėžti įėjimo zoną centrinis pastato 
tūris iškeliamas aukštesnis. 
 

 
 Tūrių pritaikymas 

Norint atkartoti upės vientisumą, pakeliant sporto salių tūrių stogų kraštus, rytinės pastato pusės stogai formuojami bendroje 
tūrių linijoje. Siekiant pabrėžti pastato įėjimą bei sumažinti masyvių salių tūrių grėsmingumui, aukščiau pakeliama centrinio 
tūrio stogo kraštinė ir nuleidžiami salių stogų kraštinės nuo Žirmūnų gatvės pusės. 

Išnaudojant suformuoto stogo tūrius, numatoma juose įrengti vėdinimo sistemos įrenginius. 

 

 
 Stogo kraštinių formavimas 

 

Siekiant pabrėžti įėjimą ir nukreipti lankytojus, ties įėjimu į pastatą, nuo Žirmūnų gatvės pusės, yra pakeliamas fasadas ir 
pabrėžiamas vertikaliomis medžio lamelėmis. Norint vizualiai nekonkuruoti ir sukurti minkštą foną paveldiniams Tuskulėnų 
dvaro pastatams bei priešingoje projektuojamo sklypo pusėje esantiems daugiabučiams, šiaurinis ir pietinis fasadas 
projektuojamas su vertikaliomis medžio lamelėmis. Tuo pačiu lamelės apsaugo pastatą nuo saulės perkaitinimo. Kad didžiulis 
pastatas neatrodytų toks masyvus, kaip pagrindinė fasado medžiaga pasirinkta polikarbonato plokštės, kurios matinio 
paviršiaus atspindys suteiks lengvumo jausmą. 
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 Fasadais formuojama architektūra (įėjimas, įsiliejimas į aplinką) 

 

4. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Šiaurinėje sklypo dalyje, prie Žirmūnų gatvės formuojamas lankytojų automobilių aikštelė su trumpo sustojimo zona 
automobiliams bei autobusams greta įėjimo į pastatą. Automobilių stovėjimo aikštelė atitraukiama nuo daugiabučių ir tarp jų 
numatomas nedidelis medžių, žemaūgių augalų ruožas ir jungtis su pėsčiųjų taku einančiu palei Neries upę. Sklypo rytinėje 
pusėje numatomas nedidelė automobilių aikštelė skirta administracijos darbuotojams ir treneriams. Taip pat pietinėje sklypo 
dalyje numatoma galimybė privažiuoti transportui iškrauti medijų. Greta esanti žalia erdvė užsodinama nedideliais medeliais. 

Priešais centrinį įėjimą formuojama aikštė. Rytinėje sklypo pusėje prie centrinio tūrio, po pastato stogu, planuojama terasa 
sportininkams ir kitiems teritorijos lankytojams. Prisijungiama prie esamų takų sistemos, formuojamos takų tęstinės jungtys 
su Tuskulėnų dvaru.  

 

5. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 

Pastatą sudaro trys tūriai: maniežo erdvė, mankštos-apšilimo erdvė bei jas jungiantis centrinis tūris, kuriame suplanuotos visos 
būtinos funkcijos maniežo komplekso veikimui. Siekiant užtikrinti maksimaliai greitą patekimą į skirtingas pastato funkcines 
zonas, visos sporto erdvės projektuojamos viename, žemesniajame lygyje. Optimizuojant ir užtikrinant patogų judėjimą tarp 
skirtingų zonų, centriniame tūryje projektuojamos likusios funkcijos. 

 
 Funkcijų planavimas pastate 

 

Pagrindinis patekimas suplanuotas per centrinį tūrį, ateinamą į holą su erdviu atriju, kur lankytojus pasitinka recepcija, greta 
yra drabužinę, sulčių baras (komercinės funkcijos erdvė). Žiūrovai į maniežo balkono tribūną (esančiame tame pačiame lygyje) 
patenka pro holą, prie kurio įėjimo ekranas, kuriame nurodyta informacija apie sportininkus bei manieže vykstančias veiklas. 
Iš balkono tribūnos, nusileidus laiptais žemiau į maniežo erdvę yra numatyta 150 vietų žiūrovų tribūna varžybų stebėjimui. 
Bendrai balkono ir maniežo tribūnose pagal galimybes galima talpinti iki 500 vietų žiūrovams. Balkoną ir laiptus į juos galima 
naudoti ir sportininkų treniruotėms. 
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Pirmame aukšte numatomos sportininkų persirengimo patalpos su saunos bei masažo kambariais. Antrame aukšte 
projektuojamos trenerių patalpos, administracijos patalpos, trys auditorijos su galimybe sujungti į vieną bendrą erdvę bei 
erdvus holas, kuriame gali būti ekspozicijos, parodos ar kitos veiklos ar naudojama kaip poilsio zona. 

Apatiniame pastato aukšte numatomos visų sporto funkcijų erdvės (maniežo, treniruočių-apšilimo, gimnastikos bei 
treniruoklių), greta projektuojamos dopingo tikrinimo ir medicinos kabinetas, inventoriaus patalpos bei įvadų techninės 
patalpos.  

Užtikrinti sklandų judėjimą pastato erdvėse įrengiami du liftai, atrijų erdvėse laiptinės bei dvi evakuacinės laptinės. 

Techninės patalpos medijoms planuojamos per du aukštus, maniežo pastato pietiniame kampe su tiesioginiu išėjimu į lauką, 
kad būtų galima patogiai atvežti reikiamą įrangą. 

Išnaudojant suformuoto stogo tūrius, numatoma juose įrengti vėdinimo sistemos įrenginius. 

 
 Pastato funkcijų išdėstymo schema 
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6. PASTATO MEDŽIAGŠKUMAS 

Pastate numatomas dvigubas fasadas formuojamas iš polikarbonato plokščių. Jos ne tik apsaugos pastatą nuo saulės 
perkaitinimo bei triukšmo sklindančio nuo Žirmūnų gatvės, bet ir sukurs lengvo debesies įvaizdį, o lengvas atspindys nuo 
pastatą supančių medžių - vizualiai ištirpins stambų pastato tūrį. 

 
 Fasado medžiagų sprendimai 

Siekiant sumažinti kontrastą su Tuskulėnų dvaro pastatais bei šiaurinėje pusėje esančiais daugiabučiais pietinis ir šiaurinis 
fasadai projektuojami su vertikaliomis medžio lamelėmis. Natūralaus medžio elementai ne tik refleksuoja Tuskulėno dvaro 
elementus, sukuriant jam minkštą foną, bet ir atsispindi šalia esantį Neries ir žaliąjį gamtinį karkasą. Taip pat lamelės apsaugo 
pastatą nuo tiesioginės saulės patekimo bei perkaitinimo. 

 
 Fasado medžiagų analogai 

Pastato mediniai fasadai pratęsiami ir pastato interjere, sukuriant jaukią ir šiltą atmosferą. Viduje siūloma naudoti vietines 
natūralias gamtines medžiagas, kurios padeda sportininkams susikoncentruoti, puoselėti vidinę ramybę ir siekti savo tikslų.  

Maniežo salės santvaros apdengiamos polikarbonato plokštėmis, kurios tolygiai išsklaido erdvėje natūralios šviesos srautą bei 
taip išlaikomas pastato interjero ir eksterjero ryšys. Taip pat santvarų apatinėje dalyje integruojami LED apšvietimo elementai,  
kurie sukuria vientisas šviesos juostas. 

 
 Interjero medžiagų analogai 
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7. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 

Pagrindinis automobilių įvažiavimas į teritoriją numatomas iš naujai projektuojamos sankryžos. Teritorijoje bendrai 
projektuojamos 95 automobilių stovėjimo vietos. Šiaurinėje sklypo dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė su 77 
automobilių stovėjimo vietomis skirtomis komplekso lankytojams bei darbuotojams. Aikštelėje, arčiau pastato numatoma 
trumpalaiko sustojimo vieta automobiliams, taksi ar autobusams.  Sklypo rytinėje dalyje, upės pusėje, numatomos 18 
automobilių stovėjimo vietos skirtos pastato darbuotojams bei treneriams.  

 
 Transporto judėjimo sklype schema 

Prisijungiama prie esamų takų sistemos, formuojamos takų tęstinės jungtys su Tuskulėnų dvaru. Pagrindinis priėsčiau srautas 
yra numatomas nuo Žirmūnų gatvės nuo Tremties parko stotelės. Prie pastato centrinio įėjimo numatoma aikštė didesniam 
lankytojų susibūrimui bei pabrėžianti pasato įėjimą.  Rytinėje sklypo dalyje esamas siauras pėsčiųjų-dviratininkų takas 
praplėčiamas. Rytinėje pastato zonoje numatomas įėjimas administracijai ir treneriams. Numatomos dviračio saugojimo 
vietos prie centrinio tūrio tiek iš Žirmųnų gatvės, tiek iš upės pusių.  

 
 Pėsčiųjų-dviratininkų judėjimo schema 
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8. PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS 
ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, 
INŽINERINIAI SPRENDIMAI 

 
Energinis taupumas bus pasiektas panaudojant efektyvius fasadinius sprendinius: pastato architektūrinė forma leidžia 
efektyviai išnaudoti įvairūs atsinaujinančius šaltinius kaip fotovoltiniai elementai, lietaus surinkimas, geoterminis šildymasbei 
vėsinimas.  
 
Siekiant kokybės, siūloma naudoti sertifikuotas medžiagas,  užtikrinti patalpų komfortą ir akustiką, pilnai pritaikyti pastatą 
žmonėm su negalią, įvairiam transportui, numatyti efektyvų energijos, kitų resursų stebėjimą bei taikyti atliekų tvarkymą. 
Pastato konstrukcijoms, apdailai ir kt. naudoti aplinkai draugiškas statybines medžiagas, kurios turi kaip galima mažesnį 
neigiamą poveikį aplinkai. 

Vandentiekiui numatyta vandens surinkimo sistema, kuri aprūpins tualeto bakelius bei čiaupus vandeniu. Tualetų bakeliai 
numatomi su taupančiomis sistemomis, o čiaupai su sensoriais. 

Apšvietimas visame pastate bus įrengtas protingas, reaguojantis į patalpų užimtumą, apšviestumą dienos metu bei galimybe 
pačiam naudotojui reguliuoti pagal savo reikalavimus.  Kadangi dirbtinis apšvietimas reikalauja daug energijos, pastatas 
projektuojamas taip, kad gautų, kiek įmanoma daugiau dienos šviesos.  

Norint sumažinti energijos nuostolius karščiausiais vasaros mėnesiais mes siūlome naudoti pasyvias saulės pritekio kontrolės 
priemones. Projektuojamame pastate numatoma dvigubo fasado sistema, dėl ko sulaikoma didžioji dalis tiesioginių saulės 
spindulių. Dėl dvigubo fasado ypatumų veikia natūrali saulės kontrolė. Tačiau papildomai saulės kontrolei bus pasitelktos 
specialios plėvelės ir stiklo.  

Ant pastato stogo numatyti sprendiniai: ant apšilimo-treniravimosi salės stogo siūloma įrengti saulės kolektorius, ant stogų 
projektuojamos oro vėdinimo sistemos techninės patalpos, ant maniežo stogo projektuojami stoglangiai orientuoti į šiaurinę 
pusę. 

 
 Stogas. Saulės kolektoriai, vėdinimo sistemos techninės patalpos, stoglangiai 

Po pastatu siūlome įrengti vertikalių geoterminių gręžinių sistemą su šilumos siurbliu. Geoterminė sistema – kaip pagrindinis 
šilumos ir vėsos šaltinis. Šalčiausiomis metų dienomis trūkstamą šilumos dalį galima paimti iš miesto šilumos tinklų. Kiekviena 
pastato zona turi atskirą termostatą.  
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Kaip papildomas šilumos šaltinis gali būti naudojami saulės kolektoriai. Rekomenduojama saulės energiją naudoti karštam 
vandeniui ruošti.  

Tikslūs ŠVOK sprendiniai bus numatyti techninio projekto stadijoje atlikus atitinkamus tyrimus, bet didelio užimtumo 
patalpose - darbo zonose pirmenybė bus teikiama efektyvioms, maksimalų komfortą užtikrinančioms pasyvioms sistemoms - 
šalčio sijos, radiatoriai, o kintančio užimtumo patalpose bus numatyti dinamiškai reaguojančios sistemos. Siūlome naudoti 
vėdinimo įrenginius su integruotais šilumos siurbliais 

Pastate numatomas atliekų rūšiavimas, numatyta šiukšlių rūšiavimo patalpa. Stiklo, popieriaus/kartono, plastiko, metalo, su 
elektra susijusios atliekos (elektros prietaisai, laidai, pan., kenksmingos atliekos, organinės/maisto, bendrosios atliekos.  

Pastato teritorijoje, pastato išorėje ir pastato viduje galimai mechaniškai pažeidžiamose vietose siūloma naudoti apsaugines 
priemonės, apsaugančias pastato konstrukcijas bei kitus jo eksterjerinius ir interjerinius elementus, taip pat ir teritorijos 
infrastruktūrą nuo mechaninio poveikio. Apsaugos nuo mechaninio poveikio pavyzdiniai sprendiniai: 

1. Barjeriniai stulpeliai, bordiūrai parkavimo aikštelėje, tiekimo ir pristatymo vietose bei kituose privažiavimuose; 

2. Smūgiams atspari pastato fasado apdaila iki 2 m aukštyje, kur vykdomas automobilių eismas arčiau nei per 1 metrą nuo 
fasado; 

3. Apsauginiai turėklai koridoriuose; 

4. Smūginės plokštės (nerūdijančio plieno ir kitos atsparios smūgiams medžiagos) ar kitos apsaugos priemonės nuo smūgių 
ant durų, kur vykdomas prekių tiekimas; 

5. Dėvėjimuisi atspari ir lengvai plaunama grindų danga intensyviai naudojamose pastato vietose (pagrindiniuose įėjimuose, 
koridoriuose, bendrosiose patalpose, kt.); 

6. Atsakingas apsauginių priemonių numatymas projektavimo stadijoje, kad eksploatuojant pastatą nereikėtų įrengti 
papildomų priemonių. 

 

9. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 

Centrinę pastato dalis projektuojama iš gelžbetonių kolonų ir monolitinių perdangų. Pastato bendrą stabilumą užtikrina 
standus gelžbetonio karkasas ir monolitiniai laiptinių ir šachtų standumo branduoliai. Atrijų vitrinos tvirtinamos ant metalinių 
kolonų, o stogas virš jų iš metalinių santvarų. Norint išlaikyti pastato vientisumą, vėdinimo įrenginiai numatomi techninėse 
patalpose virš antro aukšto patalpų 

Sporto salė projektuojamos iš gelžbetoninių kolonų. Stogas projektuojamas ant metalinių santvarų. Sienoms ir stogui 
naudojamos daugiasluoksnės plokštės. Numatomi ventiliuojami fasadai. Sienos iš daugiasluoksnių plokščių. 

Pamatų tipas bus parinktas atlikus geologinius tyrimus. 

 

10. PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI  

Numatomi evakuaciniai išėjimai iš pagrindinių sporto salių per fasaduose numatytas evakuacines duris arba papildomas 
laiptines. Pagrindinėse salėse numatomi dūmu šalinimo angos stoge. Centrinėje pastato dalyje evakuacija numatyta per 2 
laiptines esančias rytinėje pastato dalyje. Numatoma bendra automatinė gaisro gesinimo sistema su dūmu detektoriais 
pagrindinėse pastato patalpose. 

11. PASTATO IR SKLYPO BEI SKLYPO PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 

Automobilių aikštelėje numatomos 7 vietos pritaikytos žmonėms su negalia. Pastatas ir aplinka suprojektuoti taip, kad būtų 
galima naudotis visiems, įskaitant ir žmones su negalia. Visa teritorija projektuojama dviejuose lygiuose, viršutinė - palei 
Žirmūnų gatvę, apatinė – rytinė sklypo dalis. Abu lygių paviršiai projektuojami vientiso paviršio ir užtikrinami neįgaliųjų 
patogiam judėjimui bei patekimui į pastatą. Lygiai susijungimas, pietinėje sklypo dalyje, kur įrengiami pandusai. Patekus į 
pastatą, abejose pusėse, patogus vertikalus judėjimas užtikrinamas liftais. Užtikrinamas įrenginių, tualetų naudojimasis, platūs 
praėjimai, numatomos vietos tribūnose varžybų stebėjimui. 
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12. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI  

 

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 13585  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas  0.72  

3. Sklypo užstatymo tankumas % 60,16  

II PASTATAS 

1. Pastato bendras plotas m2 9799  

2. Pastato naudingas plotas m2 9799  

3. Pastato tūris m3 640  

4. Aukštų skaičius vnt. 3  

5. Pastato aukštis m 16,3 
14,4 m nuo 

0,00 alt. 
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