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Esama situacija, kontekstas
Žirmūnai - Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurę nuo miesto centro,
dešiniajame Neries krante. Vietovė turi seniūnijos statusą. Žirmūnų seniūnija ribojasi su
Antakalnio, Senamiesčio, Šnipiškių ir Verkių seniūnijomis. Žirmūnų seniūnija užima 8.5
km2 plotą. Čia gyvena apie 60 000 gyventojų.
Žirmūnų teritorijoje seniau yra buvę keli kaimeliai: Leoniškės, Kazliškės,
Šeimyniškės ir Pašeimiškės. Šeimyniškių kaimo vietoje XVII - XVIII a. buvo valdovo pilies
dvaras, vadinamas Derevnictvo (Horodnictvo). Seniausias iki šių dienų išlikęs pastatas
Žirmūnuose yra Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai. Jie pastatyti pagal žymaus architekto
Karolio Podčašinskio projektą maždaug 1825 m. Iki XX a. septintojo dešimtmečio
Žirmūnuose daugiausiai stovėjo nedideli mediniai namai. 1962 m. pradėtas, o 1969 m.
baigtas statyti Žirmūnų mikrorajonas. Tai pirmasis didelis Vilniaus gyvenamasis masyvas.
2002 m. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtinta programa Tuskulėnų
dvaro sodybos teritorijoje įkurti Tuskulėnų rimties parką, kurio pagrindiniai akcentai būtų
dvaro pastatai ir kolumbariumas.
Žirmūnų 1H sklypas pietinėje dalyje ribojasi su Tuskulėnų rimties parku,
vakarinėje dalyje su intensyvia Žirmūnų gatve, šiaurinėje dalyje su naujos statybos
daugiabučiais, o rytinėje su Neries upės šlaitu.

1 pav. Žirmūnų mikrorajono fragmentas
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Urbanistinė idėja
Lengvosios atletikos maniežas yra projektuojamas suformuotame 1.3585 ha.
žemės sklype Žirmūnų g. 1, Vilniuje. Pagrindinės kontekstinės aplinkybės, nulėmusios
mūsų pasirinkimą pasiūlyti būtent tokią Lengvosios atletikos maniežo tūrinę erdvinę
kompozicija yra Tuskulėnų dvaro kompleksas, memorialinis kolumbariumas bei
modernistinis Žirmūnų rajono užstatymas. Tūriškai buvo siekiama vengti maniežo
pastato masyvumo, kuris tipologiškai yra būdingas šiai funkcijai. Kuriama dviejų tūrių
kompozicija - pagrindinis maniežo tūris ir apšilimo erdvės tūris, kuri deramai įsilieja ir į
Tuskulėnų dvaro kompleksą ir į modernistinį Žirmūnų užstatymą. Projektuojamas
maniežo tūrio aukštis - 8.5 m., o Tuskulėnų dvaro pastatų aukščiai 9-11 m., tokiu būdu
naujas projektuojamas pastatas neužgožia istoriškai svarbaus dvaro komplekso.

2 pav. Idėjinė maniežo tūrio schema

Architektūrinė idėja
Sklype projektuojamas racionalūs, monumentalūs bei į esamą urbanistinį
audinį įsiliejantys tūriai. Rinktis būtent tokią maniežo tūrinę išraiška paskatino funkcija bei
kontekstas. Pabrėždami pagrindinę pastato funkciją pasirinkome “kapsulės” formą.
Projektuojamas atviras tūris, kuris neuždaro vizualinio ryšio tarp Žirmūnų gatvės ir
Antakalnio kalvų. Pasirinkdami lakonišką architektūrą siekiame neužgožti, o pabrėžti
klasicistinę Tuskulėnų dvaro pastatų išraišką. Projektuojamos stiklinės vitrinos, kurios
atsiveria ties pagrindinėmis žmonių srautų zonomis - įėjimais. Vitrinos tiek iš išorės tiek iš
vidaus leidžia mėgautis rytinėje sklypo dalyje esančia augmenija bei kitame Neries
krante esančiomis kalvomis. Fasadui pasirinkta aliuminio lamelių apdaila vizualiai
smulkinti maniežo tūrį, vertikalus dalinimas leidžia pastatui įsilieti į gamtinį bei urbanistinį
kontekstą. Pasirinktas fasadų ritmas darniai įsilieja į architektūrinę teritorijos visumą dvaro pastatų istorizmą ir modernistinę Žirmūnų išraišką.
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3 pav. Maniežo pastato santykis su Tuskulėnų dvaro pastatais

Sklypo sprendiniai

Sklype projektuojami 2 tūriai - pagrindinis maniežo tūris ir apšilimo erdvės
tūris. Organizuojami 2 patekimai automobiliu į sklypą: pietinėje dalyje - lankytojams,
vakarinėje dalyje lankytojams bei sportininkams, vakarinėje dalyje siūlomas patekimas
tik pėstiesiems bei aptarnaujančiam transportui.
Projektuojamos 2 automobilių stovėjimo aikštelės - pietinėje dalyje
lankytojams, žmonėms su negalia, šiaurinėje sklypo dalyje - sportininkams bei dalis
vietų skirtos lankytojams.
Rengiant lengvosios atletikos maniežo projektinius pasiūlymus labai didelę
svarbą teikiame esamiems ir naujai projektuojamiems želdiniams. Rekonstruojamoje
viešojoje erdvėje projektuojame kraštovaizdžio elementų sistemą – želdinius – kaip
svarbų viešos erdvės kokybę gerinantį faktorių. Daugiamečiai žoliniai augalai. Sklype
projektuojame dekoratyvinių žolių (Molinia, Deschampsia, Carex, Sesleria, etc. rūšys ir
veislės) ir daugiamečių gėlių (Achillea, Calaminta nepeta, Echinacea purpurea, Echinops
bannaticus, Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, etc. rūšys ir veislės) zonas ties rytiniu
šlaitu. Šios augalų grupės, papildytos ankstyvomis smulkiasvogūnėmis gėlėmis
ilgesniam žydėjimui užtikrinti (Scilla, Galanthus, Crocus, Puschkinia rūšys), yra naudingos
ir praktiškos dėl savo ilgo dekoratyvumo, atitikimo tvarumo kriterijams, bioįvairovės.
Vizualine prasme, žolinių augalų blokai patraukliai kontrastuoja su griežtesnėmis
architektūrinėmis formomis, miesto aplinkai suteikdami dinamiškumo, subtilios formų ir
tekstūrų įvairovės, natūralumo. Kraštovaizdžio elementai miesto aplinkoje padeda kurti ir
apibrėžti projektuojamą erdvę, suteikdami jai unikalų vietos jausmą (lot. Genius loci);
suteikia galimybę žmogui patirti aplinką patogiai ir komfortiškai, praturtina žmogiškąjį
patyrimą; padeda įgyvendinti tvarumo principus urbanizuotoje aplinkoje; yra estetiškas,
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dekoratyvus elementas. Projekte yra numatyta galimybė įvesti šiuolaikišką ir tvarią
paviršinių lietaus vandens nuotekų tvarkymo sistemą. Vakarinėje gatvės dalyje, šalia
numatytų daugiamečių žolinių augalų masyvų, galima įrengti ir atitinkamais augalais
apželdinti lietaus vandens infiltracines zonas (angl. Raingarden management system,
rainwater swales), kurios „surinktų“ vandenį nuo šalia esančios gatvės ir kitų kietųjų
dangų, taigi, tarnautų kaip buferis, laikina infiltracinė zona, iškritus dideliam kiekiui
kritulių. Tokiu būdu vanduo į gruntą susigeria vietoje, apsaugodamas miesto nuotekų
sistemą nuo persipildymo ir užtvindymo. Taip pat, siūlome apsvarstyti galimybę
panaudoti lietaus vandenį, surenkamą nuo aplinkinių pastatų stogų, projektuojamiems
dekoratyviniams vandens elementams.

4 pav. Sklypo planas
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Pastato funkcinis suplanavimas
Pastato funkcinės techninės užduoties įgyvendinimo principas pagrįstas aiškiais
funkcinių ryšių sprendiniais.
Atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo
traktų bei iš apžiūros taškų padėtį, projektuojamas kompleksas yra integruojamas taip,
kad nesugadintų esamo suplanuoto miesto panoraminio vaizdo. Tai reiškia, kad
projektuojami tūriai netrukdys apžvelgti senamiestį bei apsaugos zonoje esančius
kultūros paveldo objektus. Taip pat neužstos apsaugos zonoje esančių gamtos
vertybių, bei senamiesčio dalyje esančios kalvos.
Dėl šių priežasčių, pastato tūrį suplanavome “ileisti” -5 m. (lyginant nuo Žirmūnų
g.) į esamą reljefą, išnaudojant teritorijoje esamą aukščių skirtumą. Didžioji pastato
dalis yra projektuojama cokoliniame aukšte, kur yra organizuojama didžioji pastato
funkcinė dalis. Šiaurinėje pastato dalyje prie šiaurinio įėjimo yra išsidėsčiusios rūbinės,
tualetai. Kitoje įėjimo pusėje suplanuotos administracinės, sporto salės ir auditorijų
erdvės. Masažinė, trenerių patalpa bei medicinos punktas (su dopingo patikra)
komponuojamas šalia pagrindinės didžiosios salės. Pietinėje dalyje esanti pagrindinė
salė iškyla iš žemės paviršiaus, atitinkant salės funkcinius reikalavimus. Piečiausioje
dalyje suplanuotos sandėliavimo ir remonto įrangos erdvės.

5 pav. Funkcinės sąrangos schema
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Pastato medžiagiškumas
Pastato fasadas formuojamas iš termo plokščių ir akustinių aliuminio
lamelių, kurios yra pasirinktos dėl aukštų techninių parametrų ir gero kainos santyki
o.
Lamelinių sienelių sistema būtų naudojama siekiant sumažinti transporto priemonių
keliamą triukšmą nuo Žirmūnų g. dalies, taip pat nuo automobilių aikštės dalies. Fasado
struktūra akustiškai apsaugos lauko aplinką nuo maniežo vidaus garso šaltinių. Tokiu
būdu pastatas akustiškai išlaikys ramią aplinką, kuri netrukdys netoli esančių lankomų
kultūros objektų- Tuskulėnų dvaro, Tuskulėnų rimties parko koplyčios-kolumbariumo,
bei pėsčiųjų/dviračių tako prie Neries. Aliuminio lamelės montuojamos išorinėje fasado
dalyje. Lamelė susideda iš garsą sugeriančio ekstrudinio aliuminio, su vidiniu užpildu iš
kietos mineralinės vatos. Sienelės principą sudaro garso bangų sugėrimas ir taip pat jų
atspindėjimas.
Fasado panaudojimas taip pat skirtas apsaugoti nuo saulės spindulių pertekliaus. Tokiu
būdu yra siekiama apsaugoti pastatą nuo perkaitimo šiltuoju sezonu, tuo pačiu padeda
išlaikyti didesnį šilumos kiekį, sukauptą viduje žiemos sezonu. Priklausomai nuo
finansinio biudžeto fasadas būtų formuojamas su pasukamom arba fiksuojamom
aliuminio plokštėm. Fasado plokštelių kampas potencialiai gali būti reguliuojamas
0°-120°, priklausomai nuo apšvietos ir šilumos poreikio.
Akustinių lamelių fasadas veikia ne tik kaip funkcinis elementas, bet ir kaip
kompoziciškai formuojantis pastato charakterį Žirmūnų krantinėje.
Kita fasado dalis konstruojama iš stiklo plokščių, kurios kuria erdvės pojūtį ir sąryšį tarp
vidaus ir lauko erdvių. Pastatas natūraliai įsilieja į krantinės dalį, nesukuriant atskirties
pojūčio.
Vidinėje interjero dalyje lauko langai komponuojami su medinėmis perdangomis.
Medienos panaudojimas vidiniam interjerui kuria šiltą ir kokybišką atmosferą. Jos
mažina tiesioginių saulės spindulių perteklių ir absorbuoja vidinės erdvės garsus,
akustiškai gerinant didelės erdvės akustiką, nesudarant aido. Medienos panaudojimas
taip pat pagerins fizinę sportininkų ir žiūrovų būklę.

Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai

Projektuojamas atskiras patekimas sportuojantiems šiaurinėje sklypo dalyje
ir atskiras įėjimas lankytojams, žiūrovams pietinėje sklypo dalyje.
Sportuojantys patenka į apatinį pastato lygį, kuriame išdėstomos patalpos yra skirtos
administracinei veiklai, auditorijoms, treniruočių salėms. Pietinis įėjimas, skirtas
žiūrovams veda tiesiai į salę sporto varžybų, kitų renginių metu.
Transporto priemonėms skirti įvažiavimai yra centrinėje ir pietinėje komplekso dalyje.
Automobilių parkavimo aikštelės planuojamos virš žemės, vertikalėje sukomponuotos
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ant šiaurinės komplekso dalies. Maksimaliai išnaudojant projekto erdves, parkavimo
vietos išdėstomos ir pietinėje dalyje prie pietinio įvažiavimo. Neįgaliesiems skirtos
parkavimo vietos suplanuotos prie pastato įėjimo dalies. Šalia laiptinės suplanuotas
liftas taip pat palengvina susisiekimą neįgaliesiems ir kitų specialių poreikių žmonėms.

Pastato energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos
šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas

Numatoma Šalčio mašina su šilumos siurblio funkcija atgautos šilumos
panaudojimui karšto vandens ruošimui. Taip pat geoterminio šildymo sistema.
Žirmūnų maniežui bus taikoma vidaus klimato sistema, kuri atitinka pasyvaus namo
reikalavimus, maksimaliai sumažinant energijos kiekio sąnaudas. Pritaikoma modulinė
struktūra, kuri geba apjungti kelis skirtingų įrenginių tipus.
Vidaus klimato veikimo principas prasideda nuo šviežio oro tiekimo iš išorės į vidų,
naudojant patentuotą sukūrinio oro skirstytuvą. Sukuriamas subalansuotas vidaus
erdvių vėdinimas, kuris palaiko tolygią oro temperatūrą, bei jo kokybę visose pastato
patalpose. Šalčio mašinos įrenginys jungiamas prie elektros šaltinio- tai įrodo, jog šis
būdas apsaugo aplinką nuo taršos ir yra taikomas prie atsinaujinančios energijos
šaltinio. Atsinaujinanti energija bus generuojama elektros pagrindu naudojant kelis
skirtingus būdus: saulės energijos panaudojamas, geoterminės šilumos panaudojimas,
natūrali šviesos ir oro pralaida.
Pastato konstrukcijų sprendimai
Pastato konstrukciniai sprendimai kuriami remiantis funkciniais pastato
sprendimais.
Maniežo stogas konstruojamas atsižvelgiant į pasaulio šalių kryptį. Komponuojamos
stogo plokštės yra atlenktos priešais Pietinę dalį. Stogo plokštės būtų padengiamos
fotoelektros sistema, kuri generuotų saulės energiją dienos metu ir ji būtų taikoma
pastato energetiniams sprendiniams.
Siūlomas stogo plokščių formavimas sukuria įstiklintas angas, nukreiptas į Šiaurės
pusę. Tokiu būdu į pastatą krenta netiesioginė dienos šviesa, kuri teikia
komfortabiliausią dienos apšvietimą vidinių pastato erdvių veiklai - sportui. Prie šios
stogo konstrukcijos būtų taip pat formuojama vėdinimo sistema. Nuožulni ir aukštų
lubų stogo struktūra potencialiai kuria natūralią vėdinimo sistemą, kuri pagerintų vidaus
oro vėdinimo sistemą. Šiltas oras kiltų aukštyn, oro judėjimo procesas greitėtų siekiant
aukštas maniežo lubas ir būtų tiesiai praleidžiamas pro stogo angas. Papildoma natūrali
ventiliacija yra naudinga siekiant sutaupyti pastato lėšų sąnaudas.
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6 pav. Maniežo erdvė

Pastato inžineriniai sprendimai

Pastato inžineriniai sprendiniai bus atliekami vadovaujantis gaisrinės saugos
reikalavimais, pastato energetinio naudingumo skaičiavimais ir užduotimi,
technologinės dalies užduotimi ir statytojo reikalavimais bei technine užduotimi.
Lauko inžineriniai tinklai projektuojami vadovaujantis Inžinerinius tinklus valdančių
įmonių išduotomis prisijungimo sąlygomis.
Trumpas inžinerinių tinklų sprendinių aprašymas:
ŠVOK sistema
Kadangi maniežo ir apšilimo erdvės labai aukštos, numatoma projektuoti stoginius
vėdinimo įrenginius, tiekiančius šviežią orą ir pašalinančius ištraukiamą orą. Šviežią orą
jie pašaldo arba atvėsina per integruotus šilumokaičius.
Šie įrenginiai užtikrina gryną orą ir reikiamą temperatūrą tiek šaldant tiek šildant
aukštas patalpas su keturvamzde sistema nes yra du atskiri hidrauliniai kontūrai
šildymui ir vėsinimui. Pridedu aprašymą.
Taip pat tai puikus sprendimas nes nėra ortakių. Ant stogo statomi atskiri įrenginiai.
Vienas įrenginys aptarnauja 740 m2 patalpos ploto, tad šių įrenginių reiktų 7. Ir vieno
apšilimo erdvei.
Šaltis į vėdinimo įrenginius bus tiekiamas iš šalčio mašinos su hidrauliniu moduliu su
šilumos siurblio funkcija ne mažiau kaip dviejų kontūrų. Šildymas iš šilumos punkto ir
geoterminio šildymo sistemos.
Atskirai persirengimo ir administracinėms patalpoms bus suprojektuoti
atskiri A++ energetinio naudingumo vedinimo įrenginiai.
Šioms patalpoms šildyti ir šaldyti numatomas geoterminis šildymas.
Vietiniai oro kondicionieriai numatomi techninėms patalpoms pagal poreikį.
Vandentiekis nuotekos.

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

bpm

Karštas vanduo projektuojamas iš šilumos punkto, tačiau pirmenybė taikoma šilumai iš
Šalčio mašinos šilumos siurblių bei trūkstamą poreikį iš geoterminio šildymo sistemos.
Šalto vandens paėmimo sanitariniai prietaisai numatomi su vandens ribojimo funkcija,
kad užtikrinti vandens taupymą. Šie sprendiniai atitiktų Breeam reikalavimus.
Lietaus nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus vadovaujantis techninėmis sąlygomis,
tačiau akivaizdu, kad leidžiama išleisti bus ne daugiau kaip 10 l/s, tad likusį lietaus kiekį
reiks akumuliuoti talpose. Vieną iš tokių talpų galima numatyti teritorijos laistymui.
Apšvietimo sprendiniai bus derinami su architektais. Projektuojami lubiniai šviestuvai.
Objekte numatoma projektuoti pastato valdymo sistemą. Visas pastato inžinerines
sistemas suvedant į BMS.

Pastato gaisrinės saugos sprendimai

Atsižvelgiant į komplekso matmenis, kuriamas išėjimų skaičius yra
proporcingas planuojamam žmonių kiekiui programoje. Evakuacinis išėjimas yra
tiesioginis iš pastato tiesiai į lauką. Pietinėje dalyje pastato išėjimas lygus žemės lygiui,
kur laiptai yra nereikalingi, todėl garantuojama saugi ir greita evakuacija. Šiaurinėje
dalyje išėjimai planuojami Rytinėje dalyje, taip pat palengvinant išėjimo kelią į tame
pačiame lygyje esančią lauko zoną.
Vidinės koridoriaus dalys, taip pat zonos, kurioms būdingiausi galimi gaisro šaltiniai bus
ventiliuojami su energetiškai pritaikyta vėdinimo įranga. Užtikrinant saugų pastato
funkcionavimą, numatomos priešgaisrinės sistemos: purkštuvai, dujinio gesinimo
sistemos. Atitinkant evakuacinį kelią, planuojamos vartų sistemos, taip pat apsaugos
nuo įsilaužimo sistemos.
Vidinės medienos interjero konstrukcijos yra natūraliai atsparios karščiui, tai reiškia, kad
jos išliktų stabilios gaisro metu ir tai konstrukciškai apsaugotų pastatą nuo griūties.
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Pastato ir sklypo bei sklypo prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
Lengvosios atletikos maniežo kompleksas darniai įsilieja į esamą urbanistinį
audinį, jis integruojamas kaip tarpinis funkcinis fragmentas krantinėje. Šiuo projektu
siekiama integruoti buvusius, esamus ir būsimus estetinius, funkcinius vietos poreikius,
neužgožiant egzistuojančių kultūrinių objektų. Komplekso tikslas funkciškai plėsti ir
gerinti vietos kokybę įgyvendinant sportinius žmonių poreikius. Pastatas taip pat gali
būti naudojamas platesniems Tuskulėnų bendruomenės tikslams, kuriant universaliai
naudingą erdvę susirinkimams, bendriems paminėjimams, šventėms.

Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai

Sklypo plotas - 1.3585 ha;
Sklypo užstatymo intensyvumas - 0.6;
Sklypo užstatymo tankis - 40 %;
Pastato bendrasis plotas - 8570 m2;
Maniežo salės plotas - 5028 m2;
Maniežo pastato aukštis iki konstrukcijos - 9 m;
Bendras maniežo pastato aukštis - 12 m;
Maniežo pastato ilgis - 109 m; plotis - 54 m;
Apšilimo erdvės aukštis - 17 m;
Apšilimo erdvės ilgis - 68.5 m; plotis - 6.9 m;
Antžeminės dalies pastato tūris - 5028 m3;
Aukštų skaičius -2;
Pastatų aukštis (nuo vid. žemės paviršiaus) - maniežas - 8.5m, apšilimo erdvė -12m.

