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Urbanistinė idėja

Esama situacija
Projektuojamas pastatas yra Žirmūnų g. 1H, Vilniuje. Sklypas yra Žirmūnų mikrorajone, dešiniajame Neries krante. 
Žirmūnai-tai pirmasis didelis Vilniaus gyvenamasis masyvas, pastatytas 1969 m. 
Projektuojamame sklypo anksčiau buvo sporto mokykla.  
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. 
Transportiniu požiūriu projektuojamas sklypas yra aktyviose miesto centrinės dalies prieigose. Prie sklypo 
privažiuojama iš Žirmūnų gatvės jungties su dviračių-pėsčiųjų tako šalia Neries upės. 
Sklypo gretimybė –Tuskulėnų buvusios dvaro sodybos fragmentai ir parkas. 

Charakteringiausi aplinkos elementai: 
• Laisvo užstatymo gyvenamieji namų blokai;
• Tarpai ir plyšiai tarp gyvenamųjų namų;
• Neries upė su pakrantėmis;
• Žirmūnų gatvė.

Pastato tūrio formavimas atsižvelgiant į vizualinius bei pėsčiųjų ryšius, kaimyninių pastatų insoliaciją, viešųjų 
erdvių formavimą
Projektuojamas maniežo pastatas atsižvelgia į esamą urbnistinį ir gamtinį kontekstą.
Išilgai Žirmūnų gatvei projektuojamas stačiakampių gretasienių tūris, kuris perskiriamas į dvi dalis skaidriu įėjimo 
holu, kuris yra vienas iš projektuojamų ryšių su gamta. 
Išilgai sklypo projektuojamas pastatas taip pat tampa tarsi akustiniu barjeru, link upės esantiems pėsčiųjų ir 
dviračių takams.
Projektuojamo pastato tūrio silutetas panašus į aplinkoje dominuojantį laisvo užstatymo gyvenamųjų namų 
blokus. 
Maniežo pastatas projektuojamas atitraukius pagarbiu atstumu (41 m) nuo Tuskulėnų dvaro išlikusių statinių.
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Trumposios pastato kraštinės yra lygiagrečios Tuskulėnų dvarui, o iš šiaurinės pusės daugiabučiams namams.
Šiaurinėje sklypo  dalyje pastatas pakankamai atsitraukęs nuo esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų, todėl 
jiems nepablogina insoliacijos. 
Kitapus gatvės esantiems gyvenamiesiems pastatams, naujai projektuojamas tūris taip pat neturi įtakos.
Ilgoji pastato kraštinė ties Žirmūnų gatve nėra lygiagreti gatvei. Toks pastato pastatymas sklype, kai paliekama 
erdvės nuo gatvės geriau atveria Tuskulėnų dvaro pastatus tiek važiuojant Tuskulėnų gatve, tiek ir piestiesiems. 

Situacijos schema
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Architektūrinė idėja

Pagrindinė urbanistinė-architektūrinė idėja-JUNGTIS. Idėja-sukurti ryšį tarp esamos urbanistinės struktūros ir 
gamtos elementų. Ryšys su gamtos elementais, ryšys tarp urbanizuotų teritorijų ir gamtos elementų. Vizualinis 
ryšys. Visi šie ryšiai atsispindi siūlomame projekte.
Pailgas tūris padalintas įėjimo holu, kuris yra peršviečiamas ir pereinamas. Taip sukuriamas skersinis vizualinis ir 
fizinis ryšys link upės ir gamtos. Tokie plyšiai tarp pastatų būdingi ir aplinkui vyraujančiam užstatymui. 
Be šio skersinio ryšio su upe tai pat kuriami ir kiti skersiniai ryšiai per sklypą link upės ir gamtos. Kaip ryšiai 
projektuojami laiptai ir pandusai, pritaikyti neįgaliesiems. 
Skersinių ryšių sistema taip pat atsispindi ir planinėje pastato struktūroje.

Vaizdai ir pastato prašviečiamumas
Pirmas pastato aukštas kuriamas atviras su stiklo fasadais. Taip 
kuriamos šviesios erdvės viduje su gamtos ir miesto vaizdais į ir iš 
maniežo.

Žaliosios zonos
Siekiama sukurti žaliųjų erdvių įvairovę, kuria galėtų naudotis ne tik 
Maniežo lankytojai ir sportininkai, bet ir miesto gyventojai.

Tūris
Pasirinktas paprastas, kontekstualus dviejų stačiakampių turis 
apjungtas prašviečiamu atriumo tūriu. Siekiama kontekstualumo ir 
lengvumo.

Projekto sklypas
Sklypo vieta yra išsidėstęs tarp urbanistinio ir gamtinio klodo. 
Jungiantis miestiškąją erdvę ir gamtos elementus, kaip upė ir žaluma.

Jungtis
Prašviečiamas atriumas veikia kaip vizualus ir fizinis ryšys tarp 
urbanistinės ir gamtinės erdvės. 
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Projektuojamo sklypo sprendinių aprašymas

Automobilių ir pėsčiųjų patekimas projektuojamas nuo Žirmūnų gatvės. Pagrindinis patekimas matomas tiek nuo 
gatvės judant abejomis kryptimis. 
Prie pagrindinio įėjimo numatoma erdvė žmonių susibūrimams ir “drop off”.
Automobilių parkavimas numatytas šiaurinėje sklypo dalyje. 
Gerbūvio kietosios dangos – klinkerio plytelės, kurios pereina ir į pastato interjero holą.
Per sklypą projektuojami skersiniai ryšiai link upės. Projektuojami laiptai ir pandusai neįgaliesiems. 
Sklype suprojektuota 78 vietų automobilių parkavimui, dalis iš jų neįgaliesiems. Sklypui galioja Vilniaus miesto 
automobilių parkavimo mažinimo kooficinentas 0,75 . Pritaikius šiai zonai galima mažinimo  0,75 kooficientą, vietų 
yra pakankamai. 



LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽO ŽIRMŪNŲ G. 1H, VILNIUJE, ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS – JUNGTIS7

Pastato funkcinis suplanavimas

Suprojektuotas inovatyvus pastatas, atitinkantis aukščiausius, sporto pastatams keliamus reikalavimus. 
Išplanavimas raciolus, su galimybe keisti išplanavimą. Esant poreikiui patalpas galima skaidyti, grupuoti, jungti. 
Planavimo principas - grupuoti patalpas pagal funkcijas, organizuoti vieną paskirstymo patalpą-holą. Skirtingos 
funkcijos atskirtos ir skirtingais lygiais: pirmas aukšas-apšilimui ir sportui, antras aukštas administracijai, 
pagalbinės funkcijos-cokolyje.
Treniruočių ir pagalbinės patalpos suplanuotos moduliniu principu. 
Pastatas turi du antžeminius aukštus ir vieną cokolinį aukštą.

Cokolinis aukštas
Cokolinis aukštas projektuojamas išnaudojant esamus sklypo lygių perkirtimus. 
Išnaudojant sklypo lygių perkirtinimus iš cokolinio aukšto salių atsiveria vaizdas į upę.
Cokoliniame aukšte numatytos fitneso ir gimnastikos salės, techninės patlapos, 
inventoriaus patalpos. Į cokolinį aukštą patenkama laiptais arba liftu, kuris gali būti 
naudojamas ir kaip krovininis.

1 aukštas
Pirmame aukšte suprojektuotos pagrindinės sportininkams reikalingos erdvės: persirengimo, apšilimo ir pagrindinė 
maniežo erdvė. Patalpas į du tūrius padalina holas su atriumu.
Holas yra atriumo tipo su peržvelgiamumu į upę ir gamtą. Hole numatyta erdvė prekybai, ekspozicijai, kavinei. 
Šios funkcijos projektuojamos laisvai erdvėje, turint galimybę pakeisti jų vietą, jas išplečiant ar pritaikant kitiems 
poreikiams.
Iš atriumo veda laiptai į antra aukštą.
Šalia holo suprojektuota rūbinė su budinčiojo postu.
Šalia rūbinės sanmazgai lankytojams.
Iš holo per dešinę pusė patenkama į pagrindinę maniežo erdvę. Šioje vietoje didžiausias lankytojų išsiliejimas. 
Žiūrovų tribūnos numatytos maniežo kampuose. Prie start ir finišo linijos numatytos laisvas 3 metrų pločio takas 
teisėjams. Virš jo, atnrasolėje numatytos komentatorių, vaizdo ir garso technikų patalpos. Šis sprendimas užtikrina 
gera matomumą ir netrukdo pagrindinei sportinei veiklai ir teisėjams.
Iš holo kairėje pusėje patekimas į sportiningų persirengimo rūbines. 
Holo erdvė nuo sportininkų apšilimo erdvės atskiriama slankiojančia pertvara, kurią esant reikalui galima sustumti 
ir erdvė išsiplėstų. Šis sprendimas numatytas esant reikalui organizuoti susitikimus su sportininkais ar kitiems 
renginiams. Iš holo taip pat galima patenkti į terasą link upės.
Pastatas sklype projektuojamas su skersiniais ryšiais. Ši skersinių ryšių sistema atsispindi ir pastato planinėje 
struktūroje. Persirengimo patalpas kerta skersiniai ryšiai petikimui ir evakuacijai.
Apšilimo erdvė yra 11 m aukščio. Apšilimo erdvėje numatyta apšilti visoms reikalaujamoms sporto šakoms. Esant 
reikalui apšilimo erdvę galima transformuoti į teniso kortus. Šalia apšilimo erdvės numatyti apšilimo laiptai, kurie 
veda į antra aukštą, kur esant reikalui gali būti suprojektuotas apšilimo balkonas.
Šalia apšilimo erdvės numatytos persirengimo patalpos ir dušinės. Į persirengimo patalpas patenkiama iš vienos 
pusės koridoriumi, o į apšilimo erdvę patenkama iš kitos persirengimo patalpų pusės. Taip suvaldomas sportininkų 
atėjimo ir išėjimo srautas į apšilimo erdvę.
Iš apšilimo pusės prie persirengimo bloko patalpų projektuojamos nišos, kur numatytos atsisėdimo vietos 
sportinikams ar treneriams. Tarpe jų numatytos spintos, smulkių inventoriaus daiktų susidėjimo.
Prie apšilimo erdvės suprojektuotos patalpos inventoriaus remontui ir inventoriaus svėrimui. 
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Pirmas aukštas
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2 aukštas.
Į antra aukštą patenkama laiptais iš holo 
arba liftu. Palei patalpas projektuojamas 
balkonas iš kurio atsiveria vaizdas į 
apšilimo erdvę.
Antrame aukšte suprojektuotos antraeilės 
gimnastikso maniežo funkcijos: 
administracija, trenerių patalpos, 
konferencijų salės, medicinos ir masažo 
kabinetai, dopingo kontrolės kabinetai. 
Šios funkcijos grupuojamos blokais. 
Visos palapos turi langus ir natūralų 
apšvietimą. Prie šių funkcijų numatytas 
sanmazgų blokas.
Antrame aukšte virš bėgimo tako, esant 
poreikiui taip pat galimas apšilimo 
balkonas.

Antras aukštasTarpinis aukštas
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-1 aukštas

Vertikalūs ryšiai

Lankytojai

Sportininkai

Administracija ir kitos funkcijos

Techninės patalpos

Sporto funkcija

1 aukštas

2 aukštas

Stogas
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Pastato medžiagiškumas

Interjeras
Kaip ir eksterjere, taip ir interjere dominuoja medžio, stiklo ir betono apdaila. 
Medžio apdailos elementai suteikia jaukumo, atspindi netoliese esančius gamtinius elementus.  Medis taip pat 
gerai pasitarnauja kaip akustinis sprendimas. 
Pagrindinėje maniežo erdvėje projektuojami švieslangiai, kurie nukreipti į šiaurę, taip sukuriant natūralų apšvietimą, 
bet išvengiant perkaitinimo.

Išilginis pjūvis
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Fasadas
Pastato apdailai parinktas lakoniškas ir vientisas medžiagiškumas. Fasadas šiuolaikiškas užtikrinantis patrauklią 
estetiką, nedisonuojančią su aplinka.
Fasade vyrauja trys pagrindinės medžiagos: metalas, stiklas ir medis. 
Pastato tūriai sudalinti horizontaliai. Apatinėje dalyjau vyrauja stiklo plokštumos, o viršutinėje dalyje metalas. 
Metalo paneliai išdėstyti “ežiuku”. Toks sprendimas sukuria tarsi pasikartojančius segmentus ir yra užuominą 
į kitapus Žirmūnų gatvės esančius blokinius daugiabučius, kuriems taip pat būdingas pasikartojantis 
elementiškumas. 
Medis naudojamas tiek interjere tiek eksterjere, ypač hole. Medis pasirinktas kaip medžiaga, kuri artima gamtai. Tai 
taip pat užuomina į kadaisę buvusį medinį Žirmūnų užstatymą. Tai pat medis susišaukai su šalimais išlikusių dvaro 
sodybos mediniu pastatu.  
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Transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų srautų sprendiniai

Lengvųjų automobilių bei aptarnaujančio transporto patekimas numatytas iš Žirmūnų gatvės. Laikino taksi, svečių 
ar aptarnaujančio transporto sustojimo (dvi) vietos numatytos tiesiai prieš centrinį įėjimą. 
Prie įėjimo numatyti dviračių stovai. Palei upę yra esamas pėsčiųjų ir dviračių takas. Numatomi pandusai, kuriais 
nuo dviračių tako galima privažiuoti prie pastato. 
Pėsčiųjų atvykimas į maniežą nesudėtingas, nes šalia yra viešojo transporto stotelė. Nuo stotelės iki pagrindinio 
maniežo įėjimo veda šaligatvis. Suprojektuoti sklandūs pėsčiųjų ryšiai iš visų aktualių šios miesto dalies pusių.
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Pastato A++ energinio naudingumo klasės, energiją taupančių 
sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų 

(tvariųjų) sprendinių panaudojimas

Pastato architektūroje yra numatyti inžineriniai sprendiniai, užtikrinantys A++ energinį efektyvumą. Techninių 
patalpų išdėstymo schema parinkta orientuojantis į sporto pastatams būdingą specifiką. Sistemos suplanuotos 
taip, kad nebūtų kenksmingų dujų bei oro išmetimo pastato prieigose.
Ant apšilimo ir erdvių tūrio projektuojamas žaliasis stogas su saulės kolektoriais.
Pagrindinėje maniežo erdvėje projektuojama stoglangiai, kurie nukreipti į šiaurinę pusė. Taip pagrindiniai erdviai 
suteikiama natūrali apšvieta, bet kartu saulė neperkaitina erdvės. 
Pastato šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oriniai šilumos siurbliai, miesto šilumos 
tinklai.
Taip pat kompleksiniame sprendinyje numatomi atsinaujinančios energijos šaltinis – geoterminiai gręžiniai. Ši 
energija būtų naudojama daliniam pastato šildymui.
Suprojektuoti saulės elementai (ant stogo) bus sujungti į bendrą elektros sistemą. Apšvietimui naudojai tik LED 
šviestuvai.
 Ant apšilimo ir administracinio korpuso stogo numatytas apželdintas stogas, kuris taip pat  atsilieptų į šiųdienos 
ekologinius reikalavimus ir energetinį efektyvumą. 

Pastato konstrukcijų sprendiniai

Pastatas projektuojamas moduliniu principu. Kolonų žingsnis, fasadų žingsnis dalinasi iš kartoninio skaičiaus-3.
Naudojamos medžiagos ilgaamžės, šiuolaikiškos, lengvai montuojamos. 
Cokolinis aukštas planuojamas iš gelžbetonio konstrukcijų, liejamų vietoje. Laikančios konstrukcijos ir kolonos 
įrengiamos ant gręžtinių polių. 
Cokolinio aukšto kolonos gelžbetoninės-0.5x0.5 m. Cokolinio aukšto perdanga gelžbetoninė.
Pirmo aukšto kolonos taip pat projektuojamos gelžbetoninės-0.5x0.5 m. Kolonų žingsnis kas 9 m.
Maniežo salę perdengs metalinės sijos, kurios laikysis ant išilginių sijų, o šios ant gelžbetoninių kolonų. Ant 
skersinių sijų numatoma įrengti švieslangius. Denginio konstrukcijai numatomas aukštis- 3 m. 
Ta pati sijų konstrukcijos denginio sistema numatyta ir virš apšilimo erdvės.
Antro aukšto gelžbetoninė perdaga laikysis and gelžbetonių kolonų. 
Apšilimo balkonas numatomas įrengti konsoliškai kaip ir TV ir komentatorių patalpos. 
Laiptinės numatomos gelžbetoninės, laiptinių maršai ir aikštelės-surenkamo gelžbetonio.
Rengiant techninį projektą gelžbetoninės vietoje liejamos konstrukcijos gali būti keičiamos į gelžbetonines 
surenkamas konstrukcijas. 
Įstiklintos plokštumos-aliuminio stiklo konstrukcijos. Ta pati fasadinė sistema naudojama tiek maniežo įstiklintoms 
plokštumoms, tiek ir atriumui. 
 

Pastato inžineriniai sprendimai

Suprojektuotas pastato energetinis efektuvumas A++. Garso akustinė klasė nežemesnė nei - C 
Pastato šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oriniai šilumos siurbliai, miesto šilumos 
tinklai.
Taip pat kompleksiniame sprendinyje numatomi atsinaujinančios energijos šaltinis – geoterminiai gręžiniai. Ši 
energija būtu naudojama daliniam pastato šildymui.
Vėdinimo sistema numatyta su aukšto efektyvumo rekuperatoriais.
Pastato vėsinimas numatytas šalčio sijų pagalba, su aukšto efektyvumo šalčio mašinomis. Suprojektuoti saulės 
elementai (ant stogo) bus sujungti į bendrą elektros sistemą. Apšvietimui naudojai tik LED šviestuvai.
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Pastato gaisrinės saugos sprendiniai

Pastatas sudalintas atskirais gaisriniais skyriais, kuriuose numatyta stacionari gesinimo sistema.
Iš antro ir cokolinio aukštų numaytos po dvi evakuacinės laiptinės su tiesioginiu išbėgimu į lauką. Iš antrasolės taip 
pat numatyti du evakuaciniai išbėgimai. Tarp laiptinių ne mažesnis nei normuojamas atstumas. Evakuacinių laiptų 
maršų plotis nemažesnis nei 1.20 m. 
Prie pastato numatoma privažiuoti iš visų pusių gaisrinės saugos automobiliams. 
Pastate numatyta pakankamai tiesioginių išbėgimų į lauką.
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LENGVOSIOS ATLEKTIKOS MANIEŽAS, ŽIRMŪNŲ G. 1H, ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS  

Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis  

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m² 13,585 Užstatyti leidžiama sklypo dalis 

2. sklypo užstatymo intensyvumas - 0,67  

3. sklypo užstatymo tankis % 58,70  

4. Pastato bendrasis plotas m² 9,083  

5. Pastato naudingasis plotas m² 8,964  

6. Pastato tūris m³ 108,190  

7. Aukštų skaičius vnt. 2+cokolinis  

8. Pastato aukštis m 13.30 m Absoliutinė altitudė:114,4 

Pastato ir sklypo bei sklypo prieigų atitikimas universaliems dizaino 

principams

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų pritaikytas naudotis visiems, tame tarpe ir neįgaliesiems. Sukuriamas 
tiesioginis patekimas be aukščių perkirtimų. Pirmame aukšte visos patalpos yra viename lygyje, be jokių aukščių 
perkirtimų. Žiūrovų tribūnos taip pat viename lygyje, su pritaikymu neįgaliesiems. 
Į antra ir cokolinį aukštą patekimas galimas liftais. 
Sanmazgų blokuose numatyti sanmazgai, pritaikyti neįgaliesiems. Sportininkų persirengimo patalpose taip pat 
numatytos vietos neįgaliesiems.
Sportininkams ir žiūrovams turintiems negalią bei atvykstantiems nuosavu automobiliu numatomos specialios 
stovėjimo vietos prie pagrindinio įėjimo. 

Sklypo ir pastato bendrieji rodykliai
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