DEVIZAS

KIETAS RIEŠUTĖLIS MIESTE

1.1 URBANISTINĖ IDĖJA
ESAMAS URBANISTINIS KONTEKSTAS:
Sklypo aplinkinėje urbanistinėje struktūroje dominuoja laisvas užstatymas (daugiabučiai gyvenamieji
namai), persipinantys su didžiąja dalimi nesuformuotomis atsitiktinėmis ir gamtinėmis atviromis erdvėmis.
Pagrindiniai sklypo teritorija ribojamantys elementai - Žirmūnų gatvė (Vakaruose), Tuskulėnų Dvaro
kompleksas (Pietuose) ir Neries paupio pėsčiųjų ir dviračių takas (Rytuose). Žirmūnų gatvė – svarbi ir
intensyvi transporto jungtis tars miesto centro Pietuose ir gyvenmujų mikrorajonų Šiaurėje. Paupio pėsčiųjų
ir dviračių takas – svarbi miesto želdinių sistemos dalis, kuri, kaip ir Žirmūnų gatvė, jungia miesto centrą su
šiaurinėmis dalimis ir yra ne tik svarbi pėsčiųjų ir dviratininkų tranzitinė funkcinė jungtis, bet ir intensyviai
naudojama rekreacinė teritorija aplinkinio mikrorajono gyventojams. Sklypo prieigose taip pat svarbios,
tačiau atsitiktinės ar nepilnai suformuotos, Rytų-Vakarų krypčių furncinės jungtys, kurios aplinkiniams
gyventojams suteikia prieigą prie paupio rekreacinių želdinių.
Apibendrinant sklypo prieigose vyraujančius srautus būtų galima išskirti dvi skirtingo rango grupes: 1.
Šiaurės-Pietų jungtys (Žirmūnų gatvė bei pėsčiųjų ir dviračių takas) – bendramiestinės svarbos intensyvaus
naudojimo ir didelių srautų jungtys. 2. Rytų-Vakarų jungtys - vietinės reikšmės mažesnių srautų funkciniai
ryšiai, jungiantys aplinkines gyvenamasias teritorijas su Neries paupio pėsčiųjų ir dviratininkų trasa.
Sklypo teritorijos konfiguracija apibūdintina, kaip tarpinė zona tarp dviejų paralelinių pagrindinių ŠiaurėsPietų srautų. Projektuojamas statinys formuos sąlyginai ilgą šių srautų atkarpą ir turės įtakos tiek Žirmūnų
gatvės, tiek Paupio pėsčiųjų ir dviračių tako erdvinei ir estetinei kokybei. Išskirtinis sklypo ilgis Šiaurės-Pietų
kryptimi sutiekia ne tik galimybę, bet ir būtinybę suformuoti kokybiškas Rytų-Vakarų krypties funcines
jungtis, kurios jungtų Žirmūnų mikrorajoną su paupio rekreacinėmis teritorijomis.
Pietinė sklypo riba – Tuskulėnų Dvaro teritorija – svarbiausias ir vertingiausias objektas artimoje sklypo
aplinkoje. Šio komplekso atima gretimybė bei smulkus mastelis yra vieni jautriausiu projektuojamos
teritorijos aspektų, todėl projekto siūlymuose ypatingas dėmesys skiriamas harmoningai šių dviejų objektų
kaimynystei: siekiama sumažinti neigiamus projekto vizualinius padarinius dvaro komplekso kontekste, bei
formuojami kompoziciniai ir funciniai ryšiai, kurie sukoncentruotų srautus dvaro prieigose, tokių būdu
eksponuojant šį svarbų objektą ir suteikiant jam papildomos svarbos.

Urbanistinėje aplinkoje dominuojantis laisvas užstatymas ir suformuotų bei nesuformuotų želdinių gausa
kuria mažo užstatymo tankio charakterį, kuriame projektuojamas sporto kompleksas išsiskirs ir kontrastuos
su aplinkoje vyraujančiomis atviromis erdvėmis. Harmoningas tokio mastelio objekto santykis su esama,
didžiąja dalimi atviro charakterio, aplinka yra vienas pagrindinių iššūkių. Nepaisant to, naujo užstatymo
siūlymas suteikia galimybę pagerinti esamos urbanistinės strutkūros trūkumus. Dėl šių priežasčių projekto
siūlymuose pasirinktas ambicingas uždavinys – ne tik kontektualus ir deramas užstatymas esamoje
struktūroje, bet ir šios struktūros kokybės gerinimas bei trūkumų šalinimas platesniame urbanistiniame
kontekste.
PROJEKTO URBANISTINIAI SPRENDINIAI IR REZULTATAI:
Projektuojamo statinio tipologija nulemia unikalų erdvinių tūrių spektrą, kuris turi ribotas galimybes išsitekti
sklypo teritorijoje. Nepaisant to, pasirinkta kompozicine-funkcine struktūra siekiama atsižvelgti į
identifikuotos urbanistinės aplinkos iššūkius:
1. Projektuojamo statinio vaidmuo formuojant Žimūnų gatvės ir Neries paupio tako erdvinius kanalus.
2. Galimybės papildyti ir artikuliuoti aplinkinės teritorijos viešūjų urbanistinių erdvių struktūrą, taip
sprendžiant laisvo ir nesuformuoto užstatymo trūkumus.
3. Jungtys tarp paupio rekreacinių zonų ir Žirmūnų mikrorajono.
4. Projektuojamo pastato santykis su Tuskulėnų Dvaro kompleksu.
Projektuojamą kompleksą sudaro sudaro pagrindinis tūris skypo pietinėje dalyje, dominuojantis tiek
aukštingumu, tiek užstatymo plotu, bei du mažensi tūriai šiaurinėje skypo dalyje. Visi tūriai apjungti
žemutiniame statinio aukšte, kuris suvokiamas kaip vientisas 1 aukšto tūris iš Naries paupio tako pusės,
tačiau yra įgilintas ir nematomas nuo Žirmūnų gatvės pusės.
Siūloma tūrių kompozicija formuoja Žirmūnų gatvės erdvinį kanalą, atskirais tūriais pabrėžiant gatvės
užstatymo liniją. Toks statinių išdėstymas leidžia artikuliuoti nesuformuotas erdves tarp laisvo užstatymo
elementų aplinkinėje urbanistinėje struktūroje. Pagrindinis ir dominuojantis komplekso tūris
projektuojamas pietinėje skypo pusejė, kur jis veikia kaip ryškus erdvės formantas kitąpus gatvės esančiam
skverui, kuris Žirmūnų mikrorajono viešųjų urbanistiniu erdvių koncepcijoje identifikuotas kaip vienas
pagrindinių mazgų. Pagridninio pastato tūris taip pat veikia, kaip dominantė, pasitinkanti transporto ir
pėsčiųjų srautus, atvykstančius iš miesto centro (iš Pietų krypties) ir taip suteikia šiam sporto maniežui
papildomos kompozicinės svarbos aplinkinėje urbanistinėje struktūroje.
Pastato tūriai Žirmūnų gatvės pusėje formuoja atpažystamą gatvės užstatymo liniją, kuria norima pabrėžti
ir struktūrizuoti urbanistinį vietos charakterį. Rytininėje pusėje, kur pastatas ribojasi su Neries paupio taku
(gamtiniu-rekreaciniu elelmentu), pasirinkta atsisakyti griežtos užstatymo linijos, formuoti smulkesnius
tūrius, skirtingu atstumu atitrauktus nuo pėsčiųjų tako, taip siekiant atsižvelgti į gamtinį rytinės sklypo pusės
charakterį ir organiškai įsilieti į natūralią aplinką. Pasirinktos skirtingos kompozicinės strategijos vakarinėje
(Žirmūnų gatvės) ir rytinėje (Neries paupio tako) pusėse pabrėžia komplekso, kaip ribos tarp urbanizuotų
miesto teritorijų ir gamtinių zonų, vaidmenį.
Pagrindinis reprezentacinis žiurovų įėjimas siūlomas pietvakariniame sklypo kampe, prieš kurį siūloma
formuoti viešąją erdvė, skirtą sukaupti intensyvius žmonių srautus renginių metu. Ši viešoji erdvė būtų
ribojama projektuojamo pastato šiaurinėje dalyje ir Tuskulėnų Dvaro pastatų pietinėje dalyje. Tokiu būdų

formuojamos sporto maniežo prieigos taip pat taptų dvaro komplekso apžvalgos ir ekponavimo erdve. Šis
sprendinys užtikrina pagarbų santyki su Tuskulėnų Dvaro pastatais leidžia abiems objektams pasinaudoti
šios siūlomos erdvės privalumais. Platesniame urbanistiniame kontekte ši prieigų erdvė, kartu su siūloma
nauja pėsčiųjų perėja Žirmūnų gatvėje, veikia kaip svarbi jungtis, pratęsianti Žirmūnų mikrorajono
urbanistinių erdvių struktūrą ir susijungianti su Neries paupio pėsčiųjų ir dviratininkų taku. Ši projektuojama
prieigų viešoji erdvė yra esminis elementas, būtinas siekiant integruoti projektuojamą sporto maniežą ir
Tuskulėnų Dvarą į Žirmūnų mikrorajonų urbanistinių erdvių sistemą.
Šiaurinėje dalyje smulkesnių tūrių kompozicija ženklina atskirą įvažiavimą ir patekimą personalui ir
sportininkams. Nuo judrios Žirmūnų gatvės pusės smulkesni komplekso tūriai atskiria ir formuoja atvirą
erdvę, kurioje numatytas parkingas. Pasirinkta parkingo vieta leistų jį paslėpti nuo pagrindinių srautų: nuo
Žirmūnų gatvės pusės jį užstoją šiaurinis komplekso tūris, tuo tarpu dėl lygių skirtumo jis būtų nematomas
ir nuo paupio tako. Šioje komplekso dalyje taip pat numatoma papildoma skersinė jungtis tarp Neries
paupio tako ir Žirmūnų mikrorajono bei rekreacinė erdvė aplinkiniams gyventojams.
Formuojamos jungtys ir integracija į aplinkinę viešųjų urbanistinių erdvių sistemą, sukuria papildomus
srautus ir potencialą komercinės (viešo maitinimo) funkcijai komplekse pagrindinio įėjimo prieigų viešojoje
erdvėje.

Taigi, apidendrinat projekto sprendinių padarinius urbanistiniam kontekstui, galima būtų suformuluoti
pagrindinius teiginius:

1. Siūloma tūrinė-erdvinė komplekso kompozicija formuoja ir pabrėžia Žirmūnų gatvės erdvinį kanalą ir
kompleksui suteikia identifikuojamo kvartalo pavidalą, taip papildant nesuformuotą ir laisvo užstatymo
urbanistinę struktūrą.

2. Projekto sprendiniais artikuliuojami viešųjų urbanistinių erdvių sistemos mazgai, siūlant naujus statinių
tūrius - kompozicinius erdvės formantus.

3. Kuriamos erdvinės sistemos jungtys, sujungiančios Žirmūnų mikrorajoną ir Neries paupio rekreacinę
zona.

4. Formuojamos urbanistinių erdvių sistemos jungtys, integruojančios ne tik projektuojamą sporto
kompleksą, bet ir greta esantį Tuskulėnų Dvarą.

1.2 ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Terpė pokyčiams vykti.
Sklype projektuojamas kompleksas - tai jungiamasis elementas, tarp skirtingų fizinių ir emocinių būsenų:
Sportininkams kuriama racionali ir funkcionali erdvė, kuri užtikrintų patogų virsmą iš esamos fizinės formos
į geresnę, skatintų emocinį tobulėjimą, aiškiai išreiškiant pagarbą ir rūpestį atletais.
Tai
logiška/ergonomiška plano struktūra, pakankamos šviesos užtikrinimas, parko vaizdų atverimas atletams,
galimybė sportuoti lauke;
Miestiečiams, apylinkės lanktyojams, praeiviams, rajono vietiniams gyventojams - architektūrinis tūris
netampa barjeru tarp parko erdves ar tiesiog nauju statiniu rajone. Atvirkščiai,- sklypas veikia kaip jungtis
tarp miestietiškos, judrios ir paupio ramios žaliosios erdvės.
Kuriant architekturinę idėją nemažiau svarbu buvo ir “įtikti” Vilniaus kaip isškirtinai harmoningo/ramaus
didmiesčio charakteriui. Miestas yra isskirtinis savo erdvumu, žaliosiomis erdvėmis, šalia vienos jų ir yra
projekto sklypas. Todel stengiamasi iššsaugoti kuo daugiau erdvės, pramatomumo, dižiąją dalį funkcijos
įgilinant į šlaitą. Kietas riešutėlis mieste. Devize koduojama tiek vizualinė, tiek perkeltinė projekto reiksmė tai savo gana kietame, į žemę smegtelėjusiame kiaute (t.y. Architektūrinis Tūris) besislepiantis maistingas
branduolys (t.y. sportininkų veikla, pasiekimai ir energija).
1.3 PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Sklypo tvarkymo sprendiniuose juntamas aiškus zonavimas: išskiriamos parkavimo zonos, rekreacinės zonos
bei takai kuriantys ryšius su gretima urbanistine aplinka.
Pagrindinės sklype naudojamos dangos yra šukuoto betono danga, rekreacinėje erdvėje (K1) medžio terasa.
Pagrindinio įėjimo prieigose numatomos smulkių, žemaūgių želdinių grupės, o danga akcentuojama
natūralaus skelto akmens plytelėmis.
1.4 PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Atlikus sklypo esamos būklės analizę ir ivertinus užstatymo galimybes buvo pasirinkta užstatymo koncepcija
statinį projektuoti dvejuose lygiuose. Pirmas lygis projektuojamas lygiai su Žirmūnų gatvės aukščiu
(projetuojama alt. +0.00), o antrasis lygis projektuojamas su lyg rytinėje sklypo dalyje besidriekiančiu
dviratininkų ir pėsčiųjų taku (projektuojama alt. -5.00). Patekimai į maniežą numatomi iš Žirmūnų gatvės
lygio, o pagridninis maniežo tūris su sporto salėmis ir pagalbinėmis patalpomis projektuojamas 5 metrais
žemiau, pėsčiųjų tako lygyje. Funkcinė koncepcija yra pagrįsta noru visiškai atskirti srautus tarp žiūrovų ir
sportininkų. Toks sprendimas buvo priimtas remiantis pasauline praktika, realizuotų ir sėkmingai veikiančių
maniežų analize. Kuriant funkcinę struktūrą buvo diskutuojama su sportininkais ir ekspertais, gerai
išmanančiais tokios funkcijos statinius.
Statinyje projektuojami du pagrindiniai įėjimai. Pirmasis įėjimas, esantis pietinėje sklypo dalyje yra skirtas
maniežo lankytojams, svečiams ir administracijai (“nešvarūs srautai”). Antrasis įėjimas vidurinėje sklypo
dalyje yra skirtas tik sportininkams ir kitiems maniežo darbuotojams, čia galima patekti tik su leidimais
(“švarūs srautai”).

Žiūrovų patekimas į maniežą erdvus ir šiuolaikiškas, patekus į pagrindinį holą juos pasitinka reprezentatyvi
zona, kuri gali būti lengvai pritaikoma įvairiems tiek prekybos, tiek trofėjų eksponavimo scenarijams. Čia
taipogi numatoma lauko drabužių rūbinė, bei WC blokas lankytojams. Prekybos zona turi galimybę plėstis į
lauką, į naujai planuojamą urbanistinę viešąją erdvę. Balkonas išskiriamas į dvi dalis. Pirmoji ir didžioji jo
dalis skirta žiūrovams, o antroji yra skirta komentatoriams ir operatoriams. Žiūrovų tribūnos numatomos
tik balkone (~150 vietų), šis sprendimas padeda atskirti srautus neleidžiant lankytojų į pagrindinę maniežo
salę, bei užtikrina gerą visų sporto sektorių matomumą. Antroji balkono dalis, į kurią praėjimas ribojamas,
yra skirta techniniams TV darbuotojams. Čia numatytos patalpos su geru apžvelgiamumu komentatoriams
ir garso operatoriams (vaizdas orentuojamas į starto/finišo linijas). Šioje balkono dalyje numatoma
galimybė įrengti nedidelę VIP svečių trubūną. Taip pat pietinėje statinio dalyje projektuojamas
administracinis blokas su atskiru įėjimu, sanmazgu ir kitomis patalpomis leidžiančiomis administracijai dirbti
autonomiškai ir nepriklausomai nuo viso maniežo. Administracijos bloke esančiais laiptais yra galimybė
nusileisti į pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinė maniežo salė.
Sportininkų įeiga projektuojama centrinėje sklypo dalyje Žirmūnų gatvės lygije (Projektuojama alt.+0.00).
Hole numatoma lauko drabužių rūbinė, patogi laukimo zona (tėveliams laukti sportuojančių vaikučių) ir WC.
Nusileidus į apačią patenkama į -5.00 lygije esantį koridorių, kuris funkciškai apjungia visas patalpas ir zonas
skirtas sportininkams. Vienoje koridoriaus pusėje numatomos patalpos kurioms nebūtina naturali dienos
šviesa sportininkų persirengimo kamabariai, sanmazgai, doping kontrolės, gydytojų ir masažistų kabinetai.
Trenerių patalpos projektuojamos prie maniežo stadiono erdvės, su galimybe stebėto sportininkus. Kitoje
koridoriaus pusėje projektuojamos gimnastikos ir treniruoklių salės, bei auditorijos. Šios patalpos yra
šviesios ir erdvios, turi didelius vitrininius langus į Neries upės slėnį. Jungiamojo koridoriaus gale yra
pagridninis patekimas į maniežo erdvę.
Pagrindinė maniežo stadiono erdvė yra kompaktiška ir funkcionali, viduryje 400 m bėgimo takų yra
suprojektuoti visi varžybų sektoriai. Dėl komplikuotos sklypo formos ir tam tikroms patalpoms keliamų lubų
aukščių reikalavimų bėgimo apšilimo takelių ir metikų treniruočių zonos yra iškeliamos iš pagrindinės
maniežo erdvės į -10.00 lygyje projektuojamą pusrusį. Perkeliant šias funkcijas iš maniežo erdvės
susiformuoja labai aiškios lengvaatlečių apšilimo ir metikų treniruočių zonos. Į šias zonas galima patekti
dviem pandusais esančiais galuose, bei viduryje esančia laiptine su liftu. Pandusai bus naudojami kaip
įkalnės spec. treniruotėms. Čia projektuojami statūs laiptai kurie taipogi bus naudojami treniruotėms.
Pagrindinė priežastis dėl kurios formuojamas šis įgilinimas yra patalpoms keliami lubų aukščio reikalavimai
(virš apšilimo takų privalomas 9 metrų aukštis). Projektavimo eigoje atsisakius tokių griežtų (pagal
tarptautinius reglamentus neprivalomų ) reikalavimų šis lygis gali būti suvienodintas su pagrindinės maniežo
erdvės lygiu. Apšilimo zonos gale yra numatomi įrengti tolimų metimų treniruočių sektoriai, tokiu būdu
sportininkams metikams suformuojant atskirą, tik jiems skirtą zoną. Dėl šiam sektoriui keliamų lubų aukščio
reikalavimų virš šios erdvės yra projektuojamas tūris įsileidžiantis natūralią šviesą. Dažniausiai visus metikus
treniruoja vienas treneris, šis sprendimas yra funkcionalus, racionalus ir saugus. Apšilimo zonoje yra
planuojamas 50 m ilgio 6 bėgimo takelių takas su šalia esančia zona kuroje bus galima prasitampyti ir apšilti
naudojantis spec. treniruoklius. Manieže projektuojamos trys inventoriaus laikymo ptalpos. Dvi iš jų
projektuojamos pagrindinėje maniežo salėje (Projektuojama alt.-5.00). priešinguose galuose, o trečioji
numatoma pusrūsyje (Projektuojama alt.-10.00).

1.5 PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
Medžiagiškumu bandoma atsakyti į išsikeltus pagrindinius tikslus:
1. Atitinkamai sureaguoti į dviprasmiską aplinką: miesto gyvenamojo rajono ir rekreacinės paupio erdvės
sandūrą. Todėl fasadų apdailai pasirinktas gana aiškus, logiškas sprendimas, t.y. tvaraus medžio ir kietą
įvaizdį formuojančio betono apdailų derinys. Fasadams naudojamas šviesaus šilto atspalvio pluoštinio
cemento plokstės, kurios yra lengvos ir ilgaamažės. Medis naudojamas tiek statinio didžiosioms vidaus
erdvėms perdengti interjere, tiek kolonų apdailai eksterjere.
2. Nauju tūriu neatriboti paupio erdvės, o atvirkščiai - išlaikyti maksimalų pramatomumą nuo gatvės,
vizualiai atsitraukti nuo dvaro. Tai pasiekti leidžia didelių gabaritų stiklo fasadai, kuriuos sudaro tiek
fiksuotos, tiek varstomos dalys.
1.6 TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Projektuojamo pastato teritorija yra lengvai prieinama automobilių ir dviračių transportui bei pėstiesiems.
Projektuojant įvažiavimą į sklypą buvo vadovaujamasi sąlygose nurodyta informacija. Pagrindinis
įvažiavimas į teritoriją yra iš Žirmūnų g. centrinėje sklypo dalyje. Automobilių stovėjimo aikštelė
projektuojama susidariusiame vidiniame kieme. Numatyta 40 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, iš kurių
4 vietos yra skirtos žmonėms su negalia, 2 vietos skirtos elektromobilių įkrovimui. Iš šios parkavimo aikštelės
patogu patekti į sportininkų holą. Prie sportininkų įėjimo taipogi numatyta stoginė dviračiams. Norint
užtikrint žmonių srautus tarp viršutinio Žirmūnų g. lygio ir tarp Neries tako projektuojami laiptai, prie jų

įrengiamas atviras keltuvas žmonėms su negalia. Iš dvaro pusės projektuojamas pagrindis žiūrovų įėjimas.
Šioje pusėje numatoma įrengti 8 parkavimo vietas. Iki pagridninio lankytojų įėjimo patogu ateiti tiek
šaligatviu esančiu prie Žirmūnų gatvės, tiek nuo Neries pusės esančio pėsčiųjų tako. Žirmūnų gatvėje
driekiasi daug viešojo transporto maršrutų, tad susisiekimas su visai Vilniaus rajonais yra geras ir patogus.
AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETŲ POREIKIO SKAČIAVIMO LENTELĖ:
Patalpų plotai pagal paskirtis

Susidarantis
parkavimo vietų
poreikis

Patalpų paskirtis

Parkavimo vietų poreikis

pagal str str 2.06.04:2011
„gatvės. bendrieji reikalavimai.“

pagal str str 2.06.04:2011 „gatvės.
bendrieji reikalavimai.“

Administracinės paskirties
pastatai

1 vieta 25 m² pagrindinio ploto

~ 150 m²
pagrindinis plota

6

Ne maisto produktų
parduotuvės

1 vieta 30 m² prekybos salės ploto

~ 90 m²
prekybos salės plotas

3

Stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m² tribūnų ploto

~ 100 m²
tribūnų plotas

10

Sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 m² pagrindinio ploto

~ 700 m²
Sporto salių pagrindinis plotas

23,3

Ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m² pagrindinio ploto

~ 85 m²
Gydytojo kabiento ir masažo kabinetų
plotų suma

2,8

BENDRAS PARKAVIMO VIETŲ POREIKIS

45.1

1.7 PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS
ENERGIJOSŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS;
Pastatas atitinka aukščiausius energinio naudingumo reikalavimus (A++ energinio naudingumo klasė) ir
šiuolaikinius energiją taupančius sprendinius. Šiluma į pastatą bus tiekiama iš Vilniaus miesto šilumos
tinklų. Ant maniežo stogo konstrukcijų numatyta galimybė įrengti fotovoltinius kolektorius ir vandens
šildymo kolektorius, kurių pagalba bus galimybė dalį energijos panaudoti pastatų šildymui, vėsinimui ir
karšto vandens ruošimui. Priklausomai nuo patalpų paskirčių, lengvosios atletikos manieže bus įrengtos
modernios ir šiuolaikinės vėdinimo ir vėsinimo sistemos, atitinkančios aukščiausius energijos taupymo ir
šilumos išsaugojimo standartus. Patalpų vėsinimas numatomas panaudojant šalčio sijas, per vėdinimo
sistemas ir sieninius arba lubinius vėsinimo įrenginius. Taip pat siekiant, sumažinti patalpų perkaitimo
galimybes numatomi fasadų architektūriniai sprendiniai, sumažinantys šilumos pritekėjimus iš išorės.
Patalpų apšvietimui numatomi architektūriniai sprendiniai fasaduose ir stoge, o taip pat taupūs vidaus
patalpų šviestuvai, užtikrinantys ne tik aukščiausius apšvietimo standartus bet ir užtikrinantys mažas
energijos sąnaudas. Taip pat pastato konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai užtikrina mažus šilumos
nuostolius, o taip pat leidžia efektyviai išnaudoti pastato šildymo ir vėdinimo sistemas, bei užtikrinti
optimalias energijos sąnaudas.
Visi pastato architektūriniai, konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai užtikrina aukščiausią pastato
energinio naudingumo klasę A++, bei tenkins visus šią klasę užtikrinančius kriterijus.

1.8 PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI
Sporto maniežo konstrukcinė schema projektuojama atsižvelgus į pastato paskirtį, architektūrinę
koncepciją ir netoliese esančią Neries upę. Taip pat siekiama efektyvios statybų proceso eigos bei
racionalios statybos kainos. Pastato konstrukcinę schemą sudaro – gelžbetoninės surenkamos kolonos ir
klijuotos medienos santvaros su metalininėmis atotampomis (medinės santvaros – pagrindinis maniežo
interjero erdvės akcentas). Įgilinta pastato dalis projektuojama iš monolintio gelžbetonio konstrukcijų,
kurios turėtų būt liejamos vietoje. Tarpaukštinės perdangos – surenkamų gelžbetoninių plokščių ant
gelžbetoninių sijų. Pagr. sporto erdvės stogas – sutapdintas, apšiltintas ant metalinio pakloto. Stoge
projektuojami stoglangiai. Eksplotuojamas stogas virš treniruočių, persirengimo pat. projektuojamas
monolitinio gelžbetonio su apšiltinimu bei šlifuoto betono danga lauke.
1.9 PASTATO INŽINERINIAI SPRENDIMAI
ŠILDYMAS:
Lengvosios atletikos maniežo pagrindinei salei numatyti šildymą vandeninėmis spindulinio
šildymo/vėsinimo plokštėmis. Plokštės montuojamos atvirai palubėje. Sistema gali būti naudojama tiek
šildymui, tiek ir daliniam vėsinimui, naudojant tą pačią vamzdžių sistemą. Tolygus temperatūros
paskirstymas užtikrina optimalų komfortą visame patalpos aukštyje.
Esant poreikiui maniežo salėje galimas atskirų zonų temperatūrinis valdymas dvieigiais vožtuvais su
pavaromis.
Likusioms pastato patalpoms numatoma projektuoti grindinį šildymą, pagalbinėms patalpoms elektrinius
radiatorius. Patalpų temperatūrą reguliuoti – patalpos termostatais. Prie pagrindinių įėjimų į pastatą
numatyti oro užuolaidas.

VĖDINIMAS:
Visam pastatui projektuoti mechaninį vėdinimą - rekuperacines vėdinimo sistemas su vėsinimo-sausinimo
f-jomis. Pastatui numatytos atskiros vėdinimo sistemas: maniežo salei, metikų treniruočių zonai,
gimnastikos salei, sporto salei, sportininkų pagalbinėms patalpoms ir administracijai.
Vėdinimo sistemos grupuojamos pagal patalpų paskirtį, kad būtų užtikrintos reikiamos atskirų patalpų
higienines bei komforto sąlygos.
Pagrindinėje maniežo salėje numatoma įrengti atskirą vėdinimo įrenginį, su vėsinimo f-ja, automatiniu oro
tiekimo/ ištraukimo valdymu pagal žmonių kiekį patalpoje (naudojant CO daviklius). Ši sistema bus
naudojama ir maniežo salės vėsinimui.
Administracinėms ir sportininkų patalpoms projektuojama rekuperacinė sistema, remiantis Lietuvoje
galiojančiais STR ir HN normomis.
Vėdinimo agregatai – šilumogrąžos efektyvumas ≥80%, santykinis elektros energijos suvartojimas
≤0,65Wh/m3.
Sistemų valdymui numatoma įdiegti centrinę valdymo sistemą – BMS.

Vėdinimo sistemų agregatams šilumos tiekimui naudoti šilumos punkto šilumnešį ir elektros energiją, pagal
patalpų paskirtį ir technines galimybes.
VĖSINIMAS:
Lengvosios atletikos maniežo pagrindinės salės vėsinimui naudojamos vandeninės spindulinio vėsinimo
plokštės (ta pati sistema kaip iš šildymui). Pastato administracinėms ir sportininkų patalpoms vėsinti
numatoma dvivamzdės VRV oro kondicionavimo sistemos. Šaltnešis – freonas.
Kabinetuose planuojama įrengti lubines vėsinimo kasetes arba sieninius kondicionierius.
ŠILUMOS GAMYBA
Viso pastato sistemų šilumos poreikiams tenkinti numatomas centrinis šilumos punktas nuo miesto šilumos
tinklų. Numatomos atskiros šildymo sistemų atšakos lengvosios atletikos maniežo pagrindinei salei, metikų
treniruočių zonai, gimnastikos salei, sporto salei, pagalbinėms sportininkų erdvėms (persirengimas,
masažai, poilsio zonos), administracijai.
Karšto vandens ruošimas numatomas – šilumos punkte.
Šilumos punkte numatyti subapskaitas, šildymo ir vėdinimo sistemų atšakoms.
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
Suprojektuoti vandentiekio įvadai į pastatą pagal UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas. Suprojektuoti
lauko ūkio – buities tinklai pagal technines sąlygas. Lietaus vanduo nuo pastato stogo surinkamas ir
nuvedamas į miesto lietaus nuotekų tinklus. Numatomas įrengti rūsio grindų drenažas.
Kontrolinės vandens apskaitos numatomos visame pastate vartojimo grupėms su impulsiniais išėjimais, su
galimybe nuotoliniam nuskaitymui.
Buitinių nuotekų sistema projektuojama iš PVC arba PP vamzdžių ir jungčių iki gatvėje esančių šulinių.
Patalpos, kuriose oro temperatūra gali būti mažesnė nei +5°C, vamzdžiai turi būti izoliuoti ir šildomi
elektriniu būdu. Stogo vandens įlajoms numatyti elektrinį šildymą.
1.10 PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI:
Projektuojamas sporto paskirties pastatas pagal pagrindinę paskirtį priskiriami pagrindinei P.2.14 funkcinei
grupei – sporto pastatai.Projektuojamas pastatas, atsižvelgiant į jo tūrinius planinius sprendinius yra
priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui ir 3 gaisro apkrovos kategorijai.
Projektuojamo pastato gaisrui iš išorės gesinti vandens tiekimas numatomas iš ne mažiau kaip dviejų
hidrantų į kiekvieną saugomo pastato perimetro tašką. Gaisro gesinimui iš išorės bus projektuojami
hidrantai, nutolę nuo pastato tolimiausio taško ne didesniu kaip 200 m atstumu matuojant jį ugniagesių
tiesiama vandens linija.Pastato patalpose kuriose bus 50 ir daugiau žmonių ir evakuacijos keliuose
(koridoriuose, holuose ir pan.) kuriais evakuosis 50 ir daugiau žmonių numatoma dūmų šalinimo sistema
per ranka atidaromas angas fasado sienose ar stoge arba įrengiama mechaninė dūmų ir šilumos valdymo
sistema.
Gaisro židinio aptikimui ir žmonių saugai užtikrinti pastate numatoma automatinė adresuojama gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų signalizatoriais.Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo

sistema perduos signalą apie gedimą ar gaisrą į centralizuotą stebėjimo pultą esantį apsaugos įmonės
patalpoje kurioje budima visą parą, o iš ten bus informuota priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bei į
automatikos skydą, kuris užtikrins:
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams;
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą;
- įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įjungimą;
- Lifto durų blokavimą atidarytoje padėtyje;
- dūmų šalinimo sistemos įjungimą;
- automatinį lauko durų atsidarymą.
Pastate projektuojama 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema.Perspėjama visose
patalpose. Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate (skambutis, tonuotas signalas). Šviesos signalai
(išėjimo ženklai ir rodyklės) signalizuoja suveikus garsinėms perspėjimo priemonėms.
Valdymas automatizuotas. Garsinio perspėjimo priemones įsijungia paspaudus rankinio perspėjimo apie
gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams. Ši perspėjimo sistema leidžia gaisro signalą
perduoti atskirai ir ne vienu metu kelioms perspėjimo zonoms (aukštui, pastato daliai). Šiai sistemai
numatytas atskiras valdymo blokas.
Numatomi avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai (IP44) su liuminescencinėmis (LED) lempomis.
Evakuacinio apšvietimo šviestuvai montuojami su akumuliatoriais, užtikrinančiais ne mažiau negu 1 val.
darbą dingus įtampai. Evakuacinis apšvietimas įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai
būtų matomas bent vienas evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie ženklai
įrengiami evakavimo (si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, virš kiekvieno evakuacinio
išėjimo ir įrengiami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 metro nuo grindų paviršiaus.
Vidaus gaisrų gesinimui projektuojami gaisriniai čiaupai, užtikrinantys 2x2,7 l/s vandens debitą kiekvienam
patalpų taškui.Vandens tiekimas gaisrų gesinimui numatytas iš žiedinio miesto vandentiekio tinklo.Vidaus
priešgaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai rengiami 1,35 m aukštyje nuo grindų ir talpinami į spinteles.
Spintelės komplektuojamos 20 m ilgio plokščiosiomis žarnomis ir išdėstomos lengvai prieinamose vietose,
prie išėjimų.
Automatinė gaisrų gesinimo sistema neprojektuojama, kadangi neviršijami pastatų ir/ar patalpų rodikliai
pagal „stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus.
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis,
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.
Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant evakuacijos
kelių apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija (evakavimas), 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. Durys evakuaciniuose praėjimuose
atsidaro evakuacijos kryptimi. Evakuacijos keliuose grindys bus lygios. Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės
durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus, užtikrinant, kad

evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet kuriuo paros metu. Laiptinių išorinės durys
projektuojamos ne siauresnės už laiptų plotį. Visų evakuacinių durų plotis vertinamas vidinio staktos
išmatavimo atžvilgiu („švarus praėjimas“). Evakuacinės išėjimo iš patalpų durys projektuojamos ne
siauresnės kaip 0,80 m kai besievakuojančiųjų skaičius pro jas iki 15 žmonių, 0,90 m kai besievakuojančiųjų
skaičius nuo 16 iki 50 žmonių, o kai besievakuojančiųjų skaičius didesnis kaip 50 žmonių išėjimo durų plotis
ne siauresnis kaip 1,20 m.
Evakuacija iš pastato numatoma trimis neuždūmijamomis laiptinėmis. Evakuacinių laiptinių minimalus
laiptų plotis 1,35 m., laiptų nuolydis ne didesnis kaip 1:1. Pakopų aukštis ne didesnis kaip 22 cm., pakopų
plotis ne mažesnis kaip 25 cm.
Žmonių su negalia saugai užtikrinti gaisro metu numatomos saugos zonos kurios įrengiamos laiptinių
šachtose ar aukštą perskiriant EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrine siena į dvi dalis kur iš kiekvienos dalies
yra išėjimas į laiptinę.
Nuo projektuojamo pastato iki Vilniaus PGT komandos esančios P. Vileišio g. atstumas yra 3,00 km.,
Komanda yra aprūpinta įranga ir technika tad gelbėjimu ir gesinimo darbus atliks deramai.Gaisrų gesinimo
ir gelbėjimo darbams užtikrinti privažiavimas prie projektuojamo pastato užtikrinamas ne didesniu kaip 25
m atstumu naudojant esamus kelius. Keliai skirti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti
projektuojami ne siauresni kaip 3,5 m ir ne žemesni kaip 4,5 m aukščio.
1.11 PASTATO IR SKLYPO BEI SKLYPO PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS
Lengvosios atletikos maniežas suprojektuotas pagal visus Universalaus Dizaino principus, pasižymi
prieinamumo funkcija ir žmonių, turinčių įvairių rūšių negalias, integracija. Projektuojant statinį buvo
stengaimasi suteikti lygias galimybes visiems sportininkams ir patogias darbo sąlygas maniežo
darbuotojams. Visi įėjimai į pastatą ir prieigos prie jų yra suprojektuotos taip, kad žmonėms su negalia
nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų. Maniežo viduje yra užtikrinamas laisvas judėjimas ir veikla, nėra kliūčių
evakuacijos keliuose. WC, persirengimo kambariai, dušinės yra pritaikyti ŽN, minimalūs takų pločiai
numatomi ne mažesni nei 1,20 m. Pagrindinėse laitinėse yra proejktuoajmi liftai kurie atitinka ŽN
reikalavimus. Numatomos 4 ŽN vietos parkavimo zonoje P2 ir 3 ŽN vietos P1 parkavimo zonoje.

1.12 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

1

2

3

4

Sklypo plotas

M²

13585.34

Užstatymo intensyvumas

%

67.70

Užstatymo tankumas

%

71

Užstatymo plotas

M²

9635.90

Bendrasis plotas

M²

9197.80

Pastato tūris

M/3

106797

Antžeminės ir požeminė
dalių suma

M

12.5

Nuo vidutinės žemės
paviršiaus altitudės

Pastato aukštų skaičius

VNT.

2

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

VNT.

45

Pastato aukštis

Antžeminės ir požeminė
dalių suma

1.13 PAVELDOSAUGINĖ ANALIZĖ IR PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:
Projektuojamas sklypas yra 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,iš
šiaurinės pusės daugiabučiais gyvenamaisiais namais (Pietinis rajonas).
Vertinant esamą urbanistinę situaciją sklypas apsuptas istoriškai ir architektūriškai svarbiais
objektais. T.y. kitapus Neries atsiveria panorama į Vilniaus senamiestį, Taip pat sklypas ribojasi su buvusio
Tuskulėnų dvaro sodybos teritorija. Kitapus Žirmūnų gatvės suformuotas vienas pirmųjų didelių
gyvenamųjų masyvų. Nors šis objektas nėra saugomas teisės aktų, tai taip pat svarbus istorinis faktas.
Sklypas kuriame numatoma projektuoti lengvosios atletikos maniežą patenka patenka į
Vilniaus senamiesčio (u.k. KVR 16073) vizualinės apsaugos pozonį. Tai reiškia, kad saugomam objektui ar
vietovei nustatoma žmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos zona. Vizualinės
apsaugos pozonis– už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys
žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems reikalavimai, draudžiantys
šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą. Tai reiškia, kad atliekant
projektavimo darbus svarbu atsižvelgti į Vilniaus senamiesčio (u.k. KVR 16073) nustatytas vertingąsias
savybe ir užtikrinti, kad jos nebus pažeistos. Taigi, rengiant konkurso pasiūlymus buvo atsižvelgta ir vertinta,
kaip sprendiniai gali paveikti Vilniaus senamiesčio (u.k. KVR 16073) nustatytas vertingąsias savybes:

-gamtiniai elementai
-tūrinės erdvinės struktūros sandara
-panoramos, panoraminės apžvalgos taškai
-siluetai
-dominantės.
Atsižvelgiant į anksčiau išvardintas savybes pastatą numatoma projektuoti išsaugant gamtos ir užstatymo
silueto santykį. Atsižvelgiant į bendrą užstatymo kontekstą pastatas projektuojamas dviem lygiais, vieną iš
aukštų planuojant žemiau Žirmūnų gatvės, tad statinio aukštis nuo šio lygio bus 10 m. Šis sprendimas
neagresyvys ir kontekstualus vertinant aplinkinį užstatymą. Tūris skaidomas mažesniais elementais, vizualiai
siekiant neužgožti esamų architektūrinių elementų bei prisiderinti prie bednro dešiniojo Neries krantinės
užstatymo. Siekiant, kad pastatas maksimaliai išsaugotų Vilniaus senamiesčiui (u.k. KVR 16073) nustatytas
vertingąsias savybes. Fasadų apdailai numatoma naudoti šiuolaikines, tvarias medžiagas (stiklas, betonas,
medis) derančias su vietovės architektūriniu ir gamtiniu peizažu.
Kaip jau anksčiau minėta projektuojamas sklypas ribojasi su Tuskulėnų dvaro sodybos ir
Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo kompleksu (u.k. KVR 16000), todėl rengiant
sprendinius buvo atsisžvelgta ir kompleksui nustatytas vertingąsias savybes:
-planavimo sprendiniai - XIX a. pr.-XXI a. pr. plano struktūra, tūrinė erdvinė ;kompozicija, kurią formuoja
buv. Tuskulėnų dvaro sodybos pastatai - rūmai, oficina, Francišeko Valickio vila bei Šv. Teresės koplytėlė išsidėstę teritorijos Š, P dalyse ir centrinėje dalyje esanti pilkapio formos koplyčia-kolumbariumas;
-įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
- teritorijos ŠV
dalyje tinkuoto mūro tvoros su profiliuotu karnizu, kiemo pusėje segmentinių sąramų nišomis, atkarpa (XIX
a. I p., Š, P pusėse užsisuka R kryptimi; būklė patenkinama;
-žemės ir jos paviršiaus elementai - Neries upės slėnio reljefas su aukštutine ir žemutine terasomis kultūrinis
sluoksnis Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų užkasimo vietos I, II teritorijos V, centrinėje dalyje
-takai, keliai - teritorijos centrinės dalies aukštutinės ir žemutinės terasų memorialo takų trasos;
-želdynai ir želdiniai - teritorijos apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis, išlikę pavieniai senieji dvaro parko
medžiai - europiniai maumedžiai teritorijos ŠR dalyje, buv. parteryje greta rūmų PV fasado ir teritorijos PR
dalyje, greta Francišeko Valickio vilos lapuočių medžių eilė teritorijos P - centrinėje dalyje:
Projektiniais sprendiniais buvo siekiama pabrėžti komplekso tiek memorialinę, tiek istorinę
vertę. Projektiniai sprendiniai užtikrina, kad saugomas kompleksas būtų lengvai apžvelgiamas, nes naujosios
architektūros sprendimai kontekstualūs, tvarūs į aplinką įsilieja “niveliacijos” principu: tūriu, forma, spalvine
gama, medžiagiškumu įsilieja į bendrą aplinkos peizažą. Tokiu būdu, seniausias rajone esantis pastatas Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo kompleksas (u.k. KVR
16000) išlieka kaip pats ryškiausias ir manieringiausias objektas kvartale.
Ne ką mažiau svarbus ir vėlesnio laikotarpio užstatymas, t.y. anksčiau aptartam pietiniam
rajonui priskiriami daugiabučiai bei aplink suformuota visa infrastruktūra. Projektiniais sprendiniai taip pat
buvo ruošiami atsižvelgiant į šių daugiabučių esamą infrastruktūrą (keliai, įvažiavimai, pėsčiųjų takai, žalia

zona). Vienas iš įėjimų į projektuojamą pastatą formuojamas taip kad, sutaptų su šalia daugiabučių pastatų
esančiu žalia zona su vaikų žaidimo aikštele bei čia suformuotais takais ir su taku vedančiu link Tuskulėnų
dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso (u.k. KVR 16000) vartų.
Tokiu būdu suformuojama funkcinis ryšys tarp trijų svarbiausių kvartalo objektų pėstiesiems bei
dviratininkams.
Transportiniu požiūriu projektuojamas sklypas yra aktyviose miesto centrinės dalies prieigose. Prie sklypo
privažiuojama iš Žirmūnų gatvės jungties su dviračių-pėsčiųjų tako šalia Neries upės. Sekantis svarbus ryšys
tai įvažiavimas į formuojama sklypą, kuris taip sutapatinamas su įvažiavimu į daugiabučių pastatų kvartalo
kiemus/Žirmūnų gatve. Tokiu būdu išsaugoma buvusi perspektyva link Neries upės ir Vilniaus senamiesčio.
Taigi atlikus esamos istorijos analizę galima teikti, kad sprendiniai nepažeidžia aplink esančių Valstybės
saugomų objektų vertingųjų savybių, nes yra:
- kontekstualūs
- dera gamtiniais elementais
- dera prie esamos tūrinės erdvinės struktūros sandaros
- nepažeidžia panoramos, panoraminės apžvalgos taškų
- išlaiko bendrą užstatymo siluetą
- neužstoja esamų dominančių.

