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lokacija
Nagrinėjama teritorija - Žirmūnų mikrorajonas, esantis šiaurinėje
Vilniaus miesto dalyje. Žirmūnai yra vienas seniausių Vilniaus
mikrorajonų - istoriniuose šaltiniuose minimi žvejų kaimeliai,
aprūpinantys senamiesčio gyventojus Neries upe.
Žirmūnai tai rajonas turintis įvairialypę apgyvendinimo istoriją.
Vienas ryškiausių to pavyzdžių yra kaimyninis Tuskulėnų dvaras,
kuris anksčiau buvo kaip sargybinis postas Vilniaus miestui.
Ilgus metus ši vieta buvo reikšminga laisvalaikio zona Vilniaus
miesto gyventojams. Į pietus nuo nagrinėjamos teritorijos
prasideda rekreacinis takas palei Neries upę, kuris nusitiesia
šiaurės kryptimi. Šis pėsčiųjų ir dviračių takas eina tarp sklypo
ir Neries upės.
Analizuojamo sklypo vieta, turi poveikį greta esančiam parkui ir
Neries upės krantinių funkcijai.

Neris

Žirmūnai

Pavilnių

Old Town

Vilnia
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urbanistinė analizė

Sklypas

Pastato sklypas pasižymi ilga ir siaura forma. Sklypo plotis ties
Tuskulėnų dvaro puse yra 57,5 m ir šiaurinėje sklypo dalyje -37,5
m. Bendras sklypo ilgis - 250m. Iš vakarinės pusės sklypo linija,
turi lengvą lenkimą, kuri atkartoja Žirmūnų gatvės kontūrą.
Nuo upės pusės yra dalis sklypo kuriame nėra galima statyba,
iš pietryčių pusės sklypas ribojasi su vienbučio gyvenamojo
namo sklypu, kuris riboja perspektyvią jungtį su greta esančiu
parku. Iš šiaurinės pusės sklypas ribojasi su žema aukščiais
daugiabučiais gyvenamaisiais namais.

Susisiekimas

Sklypas iš vakarinės pusės yra orientuotas į Žirmūnų gatvę, kuri
orientuotą pietų ir šiaurės kryptimis.
Iš rytinės pusės greta sklypo praeina pėsčiųjų ir dviračių takas.
Iš rytinės pusės Neries krantinė yra neprieinama dėl netvarkytų
tankių želdinių, užakėjusio tvenkinio ir aplinkinių aptvertų
teritorijų.
Iš pietinės pusės yra pravažiavimo gatvelė - Žirmūnų gatvės
atšaka.

Urbanistinės ir žaliosios zonos

Žaliosios zonos į pietų pusę nuo sklypo ribos yra išvystytos.
Naujojo lengvosios atletikos maniežo teritorija iš rytinės pusės
taip pat galėtų būtų jungtimi į bendrą žaliųjų erdvių kontekstą
ir sukurti papildomą traukos tašką. Pastatas jungiamas su
greta esančiomis žaliosiomis erdvėmis – pakrante ir užakėjusiu
tvenkiniu.
Pietinė sklypo pusė ribojasi su istoriniu Tuskulėnų dvaru.
Pietryčių kampą užstoja vienbutis gyvenamasis namas, o
rytinę pusę nuo Neries upės skiria Asmens duomenų išrašymo
centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
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urbanistinė idėja

Įėjimo aikštė

Sklypo centrinė dalis yra geriausia vieta formuoti patekimą į
kompleksą. Įvažiavimas į sklypą formuojamas iš Žirmūnų gatvės
pusės. Centrinėje sklypo dalyje formuojama įėjimo aikštė, iš
kurios pasiskirsto visos funkcijos į visas puses.
Aikštės zona yra komplekso širdis, kuri suteikia papildomos
vertės pastatų kompleksui, todėl aikštė orientuojama į Neries
upę ir Vilniaus miesto senamiestį.
Aikštės vietoje pastato tūris yra skaidomas, siekiant padaryti
kompleksą vizualiai ne tokį ilgą. Taip yra reaguojama į aplinkinių
pastatų tūrinį užstatymą ir mastelį.

Lauko bėgimo takeliai

Skype palei pastato turį numatant lauko bėgimo takelius
sukuriamos naujos pėsčiųjų jungtys. Taip būtų sukuriama
pridėtinė vertė aplinkai ir pačio pastato funkcijai.
Prasilenkiantis takas centre pabrėžia komplekso širdį – įėjimo
aikštę ir suteikia galimybę žmonėms sportuoti begaliniame
bėgimo take

Pastato padalinimas

Numatomos pastato funkcijos padiktavo tūrių išdėstymą
sklype – didysis maniežas pozicionuojamas rytinėje sklypo
dalyje, kur yra plačiausia sklypo vieta. Siauresnėje sklypo dalyje
numatomas treniruočių salės tūris.
Vietoje vientiso tūrio, pastatas yra komponuojamas iš dviejų
tūrių siekiant suformuoti praėjimą iš vakarų į rytus, vizualiai
ir funkciškai jungiant gretimą daugiabučių kvartalą su žaliąją
parko zona, upe, pėsčiųjų ir dviračių taku.
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reljefo analizė
Sklypo forma yra ilga ir siaura, sklypas taip pat skiriasi savo
aukščiu.

Aukščių skirtumai padeda projektuojant pastatą. Įgilinant
pastatą į reljefą sumažinamas jo aukštingumas.

Sklypo šiaurinėje pusėje yra 6 metrų perkritimas (Pjūvis A). Tuo
tarpu pėsčiųjų takas į rytus nuo sklypo, kyla į šiaurę.

Pagrindinis įėjimas į pastatą numatomas iš Žirmūnų gatvės
lygio.

Pietinėje sklypo pusėje esantis perkrytis (Pjūvis B) yra mažiau
status. Pravažiavimo tarp sklypo ir Tuskulėnų dvaro teritorijos
žemėja link upės. Šioje vietoje perkrytis yra 2.5m.

101,7 m

101,5 m

96,3 m

95,6 m

pjūvis A

100,9 m

101,2 m

98,7 m

96,2 m

pjūvis B

101,3 m

101,0 m

98,7 m

100,7 m

pjūvis C
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funkcinis suplanavimas

Sklypas ir funkcijos

Pagrindiniai 3 sporto funkcijų tūriai

Persirengimo kambariai

Sporto salės įgilinamos į žemę

Įėjimas

Numatomas lauko bėgimo takas

Naujojo Vilniaus miesto lengvosios atletikos sporto komplekso
reikalingas funkcijų plotas yra apie 9000m2, tuo tarpu sklypo
plotas yra apie 12 000m2. Sklypo forma ir reikalingas plotas
padiktuoja pastato turį ir funkcijos išdėstymą.

Reaguodami į sklypo padiktuotus ypatumus ir teritorijos
gretimybes, pastato funkcijos išdėstomos jas įgilinant į žemę.
Palei pastato kontūrus numatomi skaidrūs fasadai, kurie leidžia
turėti vizualinį ryšį su supančia aplinka. Numatomi tūriai yra
žemi, neužgožia pakrantės želdinių, ir nedominuoja aplinkoje.

Tris pagrindinius funkcinius tūrius sudaro: maniežas, treniruočių
salė ir treniruoklių salės. Maniežas orientuojamas rytinėje sklypo
dalyje, treniruočių salė - šiaurinėje dalyje, treniruoklių salės –
viduryje. Visos funkcijos išdėstomos žemiau Žirmūnų gatvės
lygio.

Pagrindinis dėmesys koncentruojamas nuo gatvės ir pakrantės
tako pusių – į pagrindinį pastato įėjimą.
Prie įėjimo numatoma didelė dengta aikštė. Įėjus į pastatą
projektuojama vieta kavinei, kuri būtų orientuota su puikiu
vaizdu į upę.

Persirengimo kambariai orientuojami per vidurį lengviausiai
pasiekiamoje vietoje tarp maniežo, treniruočių salės – priešais
treniruoklių sales.

Įėjimo aikštė išskiriama lauko bėgimo takų susikirtimu. Bėgimo
takas numatomas su skirtingų lygių peraukštėjimais, tiesiamas
aplink du naujo sporto komplekso tūrius. Takas varijuodamas
tarp skirtingų lygių sujungia skirtingas erdves, įsikomponuoja į
ekspresyvų reljefą ir susieją pastatą su formuojama erdve.
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architecktūrinė idėja.

Pagrindiniai tūriai

Du pagrindiniai pastato tūriai yra įgilinami į žemę. Taip yra
sumažinamas pastato aukštis siekiant neuždominuoti
aplinkinės gamtos gausos ir darniai įsikomponuoti į aplinką.

Jungtis su pėsčiųjų taku

Numatomi takai

Pratęsiamas stogas

Kiaurymės stoge

Kadangi didžioji dalis užstatymo yra po žeme, rytinė šlaito pusė
numatoma nukasti. Taip sudaroma galimybė numatyti skaidrią
pastato dalį pėsčiųjų tako lygyje. Pastatas būtų sujungtas
vizualiniais ir funkciniais ryšiais su taku ir gautų natūralios
dienos šviesos numatomoms administracinėms ir treniruoklių
patalpoms.

Architektūrinė kompozicija - pagrindinis vizualinis dėmesys
sutelkiamas į upę. Numatomi mažosios architektūros elementai:
lauko laiptai orientuoti į upės krantinę, lauko bėgimo trasa. Jų
pagalba funkciškai sujungiami skirtingi lygiai.

3.
2.
1.

Tūrių sujungimas

Užuot numatant pastatą su užapvalintomis formomis, siūlome
pastatą su stačių kampų stogais. Formuojant tokius tūrius
numatomos konsolės. Virš pagrindinio įėjimo numatomas
pakabinamas stogas tarp dviejų salių tūrių.

Komplekso stogai ištęsiami link sklypo ribų ir kontekste derinasi
prie aplinkos. Taip prabrėžiama pailga sklypo forma. Pietiniai
fasadai dalinai numatomi aklini, likusiuose formuojamos aklinos
ir skaidrios atitvaros.

Derinant lauko bėgimo takus su pastato forma ir apskirta įėjimo
erdve, pastate yra numatomos apskirtos kiaurymės, kurios
derinamos su pastato formomis. Kiaurymės yra pabrėžiamos
pavieniais akcentais: spiraliniais apžvalgos laiptais rytinėje
dalyje ir projektuojamais želdiniais prie įėjimo aikštės.
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sklypo sprendiniai
laipiojimo siena
Sklype numatomas begalinis bėgiojimo takas jungiantis
skirtingas erdves, kurio lygiai varijuoja per reljefą aukštyn ir
žemyn. Palei taką numatomos papildomos veiklos: apžvalgos
bokštelis išlendantis virš stogo ir apžvelgiantis tokias gretimybes
kaip upę ir Tuskulėnų dvaro teritoriją. Taip pat šiaurinėje sklypo
dalyje numatoma laipiojimo siena, kuri užsilenkia į išsikišusią
pastato konsolę.
Įėjimo aikštė, terasos laiptai apželdinami vietai būdingais
augalais, aukštomis žolėmis. Erdvėse numatomi pavieniai
medžiai ir apskriti tūriniai suolai.

Lauko trasa

bėgimo takelis

įėjimo aikštė
dideli laiptai
apžvalgos bokštas

Lauko bėgimo takai yra esamo pasivaikščiojimo tako tąsa, užtikrinantys pasiekiamumą.

Papildomos veiklos

Palei lauko bėgimo takus yra numatomos papildomos veiklos. Šiaurinėje dalyje yra numatoma lauko
laipiojimo treniruočių siena, rytinėje dalyje numatomi spiraliniai laiptai su vaizdu į upės krantinę ir
Tuskulėnų dvaro parką. Laiptai orientuojami į pėsčiųjų tako pusę su galimybe prisėsti ir mėgautis
upės vaizdais.
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sklypo planas

3

2

6

sutartiniai žymėjimai

8

4

dp ribos
5

sklypų ribos
įvažiavimas į teritoriją
pagrindinis patekimas
techninis patekimas

1

požeminis užstatymas

eksplikacija
1.

maniežas

2.

apšilimo salė

3.

automobilių stovėjimo aikštelė

4.

lauko aikštė

5.

laiptai terasa

6.

lauko bėgimo takas

7.

apžvalgos bokštas

8.

poilsio zona
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pirmas aukštas

0
eil. nr.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

pavadinimas
plotas (m2)
komentatorių zona
171,8
techninė patalpa
30,2
inventoriaus patalpa
25,4
auditorija
62,7
auditorija
64,4
auditorija
64,4
pasitarimų pat.
41,5
administracija
40,2
administracija
41,5
administracija
39,2
rūbinė
5,1
vieta prekybai
105,4
vestibiulis
478,4
koridorius
102,9
vyrų san. mazgas
6,4
moterų san. mazgas
5,7
dopingo kontrolės stoties patalpa 12,5
koridorius
8,2
laukiamasis
8,1
dopingo kontrolės stoties patalpa 16,5

eil. nr.
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11

pavadinimas
vyrų san. mazgas
pirmosios pagalbos kabinetas
techninė pat.
dirbtuvės
irangos svėrimo pat.
irangos svėrimo pat.
inventoriaus patalpa
inventoriaus patalpa
inventoriaus patalpa
moterų san. mazgai
vyrų san. mazgai
žn san. mazgas
moterų dušai
koridorius
moterų san. mazgai
moterų persirengimo pat.
sauna
sauna
masažo kabinetas
vyrų dušai

plotas (m2)
6,1
24,5
52,6
22,3
22,3
19,8
49,9
49,9
49,9
10,2
11,6
4,4
20,8
6,4
12,3
52,9
8,8
8,0
20,4
20,6

eil. nr.
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28
4-29
4-30
4-31

pavadinimas
koridorius
vyrų san. mazgai
vyrų persirengimo pat.
vyrų dušai
koridorius
vyrų san. mazgai
vyrų persirengimo pat.
sauna
sauna
masažo kabinetas
moterų dušai
koridorius
moterų san. mazgai
moterų persirengimo pat.
trenerių kabinetas
dušas
san. mazgas
persirengimo pat.
trenerių kabinetas
san. mazgas

plotas (m2)
8,6
12,4
52,9
20,6
8,6
12,4
52,9
8,8
8,0
20,4
20,6
8,6
12,2
52,9
23,0
1,5
1,7
5,8
24,1
1,5

5

eil. nr.
4-32
4-33
4-34
4-35
4-36
5-1
5-2
5-3
5-4

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

25

50

pavadinimas
dušas
persirengimo pat.
moterų san. mazgai
vyrų san. mazgai
žn san. mazgas
maniežas
gimnastikos/fitneso salė
gimnastikos/fitneso salė
Apšilimo/treniruočių salė

plotas (m2)
1,6
5,8
10,9
10,9
8,8
4185,0
374,5
366,1
1994,8

cokolinio aukšto bendras plotas

9129,6

vestibiulis
recepcija
pagalbinė pat.
moterų san. mazgas
vyrų san. mazgas
žn san. mazgas

284,7
23,0
4,2
5,4
5,9
4,7

pirmo aukšto bendras plotas

379,4
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cokolinis aukštas

0
eil. nr.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

pavadinimas
plotas (m2)
komentatorių zona
171,8
techninė patalpa
30,2
inventoriaus patalpa
25,4
auditorija
62,7
auditorija
64,4
auditorija
64,4
pasitarimų pat.
41,5
administracija
40,2
administracija
41,5
administracija
39,2
rūbinė
5,1
vieta prekybai
105,4
vestibiulis
478,4
koridorius
102,9
vyrų san. mazgas
6,4
moterų san. mazgas
5,7
dopingo kontrolės stoties patalpa 12,5
koridorius
8,2
laukiamasis
8,1
dopingo kontrolės stoties patalpa 16,5

eil. nr.
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11

pavadinimas
vyrų san. mazgas
pirmosios pagalbos kabinetas
techninė pat.
dirbtuvės
irangos svėrimo pat.
irangos svėrimo pat.
inventoriaus patalpa
inventoriaus patalpa
inventoriaus patalpa
moterų san. mazgai
vyrų san. mazgai
žn san. mazgas
moterų dušai
koridorius
moterų san. mazgai
moterų persirengimo pat.
sauna
sauna
masažo kabinetas
vyrų dušai

plotas (m2)
6,1
24,5
52,6
22,3
22,3
19,8
49,9
49,9
49,9
10,2
11,6
4,4
20,8
6,4
12,3
52,9
8,8
8,0
20,4
20,6

eil. nr.
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28
4-29
4-30
4-31

pavadinimas
koridorius
vyrų san. mazgai
vyrų persirengimo pat.
vyrų dušai
koridorius
vyrų san. mazgai
vyrų persirengimo pat.
sauna
sauna
masažo kabinetas
moterų dušai
koridorius
moterų san. mazgai
moterų persirengimo pat.
trenerių kabinetas
dušas
san. mazgas
persirengimo pat.
trenerių kabinetas
san. mazgas

plotas (m2)
8,6
12,4
52,9
20,6
8,6
12,4
52,9
8,8
8,0
20,4
20,6
8,6
12,2
52,9
23,0
1,5
1,7
5,8
24,1
1,5

5

eil. nr.
4-32
4-33
4-34
4-35
4-36
5-1
5-2
5-3
5-4

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

25

50

pavadinimas
dušas
persirengimo pat.
moterų san. mazgai
vyrų san. mazgai
žn san. mazgas
maniežas
gimnastikos/fitneso salė
gimnastikos/fitneso salė
Apšilimo/treniruočių salė

plotas (m2)
1,6
5,8
10,9
10,9
8,8
4185,0
374,5
366,1
1994,8

cokolinio aukšto bendras plotas

9129,6

vestibiulis
recepcija
pagalbinė pat.
moterų san. mazgas
vyrų san. mazgas
žn san. mazgas

284,7
23,0
4,2
5,4
5,9
4,7

pirmo aukšto bendras plotas

379,4
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eksterjero medžiagiškumas

Natūralus akmuo

Fasado apdaila numatoma iš balto akmens reaguojant į
supančią aplinką.

Medžio apdaila

Pastate numatoma medžio apdaila, kuri suteikia jaukumo,
šilumos ir natūralumo jausmą. Visa tai yra kaip atgarsis
ankstesnei vietinei medinių namų architektūrai.

Aplinkinė žaluma

Pastatas projektuojamas kaip kraštovaizdžio dalis. Fasade
numatomi akcentiniai apželdinimo elementai siejantys tūrius su
supančia aplinka.
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fasadai

+9,2 m
+4,7 m
+0 m

Vakarinis fasadas

+9,2 m
+4,7 m
+0 m
-4,5 m

Šiaurinis fasadas

+10,0 m
+7,5 m
+4,7 m
+0 m
-4,5 m

Rytinis fasadas

+10,0 m
+7,5 m
+4,7 m
+0 m

Pietinis fasadas
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interjero medžiagiškumas

Konstrukcijų sprendimai

Pastato įvaizdį formuoja klijuoto medžio konstrukciniai elementai
suteikiantys pastato vidui jaukumo ir šilumos įspūdį. Natūralaus
medžio faktūra derinama kartu su atvirais betono paviršiais.

Grindys

Siūloma bėgimo tako spalva numatoma kaip bazinė grindų
spalva visam sporto kompleksui. Derinantis prie aplinkinės
gamtos siūlomas melsvos žalios derinys su baltomis linijomis.
Žalios atspalviai keistųsi priklausomai nuo erdvių.
Grafiniai elementai kurtų išskirtinį pastato identitetą išskiriant ir
pabrėžiant atskiras pastato erdves ir plokštumas.

Sienos

Vidinėse erdvėse numatomi atpažįstamų formų tūriai su
išskirtiniais apdailiniais paviršiais. Vidinis pastato sienų
kontūras – natūralaus betono paviršius su grafiniais, akustiniais
elementais.

Vilniaus Olimpinis takas

15

pastato pjūviai

+10,0 m
+7,5 m

+4,7 m

+0 m

9m

-4,5 m

Pjūvis vienas

+9,2 m

+5,5 m
+4,7 m

11m

+0 m

-4,5 m

Pjūvis du
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pastato konstrukcijos
1

Pastato grindys ir sienos natūralus betono paviršiai. Kolonos ties skaidriais fasadais– dinamiškų
formų konstrukcijos. Pastato stogas kompleksinės klijuoto medžio ir metalinių santvarų konstrukcijos,
kurių kombinacija leidžia sumažinti pastato aukštį ir išgauti reikiama 48.5m švaru tarpatramį.

2
2

1

10050+p

10050+p

b.k. dakrand

b.k. dakrand

7550+p

7550+p

b.k. dakrand

b.k. dakrand

onderwerp
-

4725+p

4725+p

o.k. balk

o.k. balk

4500-p

4500-p

b.k. vloer

b.k. vloer

fase
-

datum
-
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tvariųjų sprendinių panaudojimas
Statiniai suprojektuoti kompaktiški, geros šiluminės varžos,
leidžiantys pasiekti A++ energetinę klasę, kaip to reikalauja
teisės aktai. Pasiekti šiuos reikalavimus padės naudojami
atsinaujinantys energijos šaltiniai – saulės energija ir kt. ant
statinių tūrių yra galimybė įrengti saulės elementus. Šildymas
kombinuotas atsinaujinančių energinių šaltinių bei miesto
šiluminių tinklų. Visas pastato apšvietimas projektuojamas
LED sistema, kas leidžia užtikrinanti minimalias elektros
energijos sąnaudas. Užtikrinti pastato sistemų stabilumą

Rc

padės ventiliuojamo fasado sistema su integruotais augalais,
kuri tarnauja kaip savotiškas termo – buferis. Želdintoms sienų
zonoms ir teritorijai, naudojamas lietaus vanduo, leidžia užtikrinti
didelį želdinių kiekį sklype. Dušai, tualetai ir vandens maišytuvai
valdomi sensorių pagalba, taupantys vandens suvartojimą.
Didelis dėmesys skiriamas pastato akustiniam komfortui
parenkant tinkamas interjero medžiagas, ventiliuojamas
fasadas apsaugo pastatą nuo išorinio triukšmo. Visi didelį
triukšmą keliantys įrenginiai projektuojami patalpose, todėl

energijos taupymas

atsinaujinantys šaltiniai

efektyvus apšiltinimas

saulės baterijos

CO2 oro ventiliavimas ir valdytojo kontroliuojamas
šildymas, apšvietimas.

centrinis
šaltinių

centruotas pastato valdymas.

šildymas

iš

atsinaujinančių

komfortas

vandenį taupanti vandens sistema.

akustika

energijos našumas

natūrali dienos šviesa ir parko vaizdai

hibridinė miesto ir šilumos siurblių sistema.

medinės pastato konstrukcijos

ŠVOK sistema su šilumos ir drėgmės atstatymu.

kontroliuojama dienos šviesa

95%

LED

nesukels neigiamo poveikio aplinkiniams pastatams. Sklype
numatyta pakankamai vietų dviračių stovams, elektromobilių
įkrovos vietų. Visos atliekos rūšiuojamos. Pastate naudojamos
tik sertifikuotos medžiagos tinkamos BREEAM, LEED ar kitam
tvariųjų pastatų standartui. Didelis dėmesys skiriamas sklype
esantiems želdiniams - florai. Apželdinimui parenkami mūsų
klimatui atsparūs mažai priežiūros reikalaujantys augalai.

LED apšvietimas su judesio davikliais

saulės baterijos

hibridinis šilumos siurblys

apželdinti fasadai ir stogai

trijų stiklų langai

efektyvus
apšiltinimas

apželdintas
stogas

klijuoto medžio sijos

LED
apšvietimass
Vilniaus Olimpinis takas 18

inžineriniai sprendiniai

gaisrinės saugos reikalavimai

Racionaliam pastatų eksploatavimui numatytos maksimaliai automatizuotos inžinerinės sistemos,
leidžiančios pastato energijos suvartojimą reguliuoti pagal pastato valdytojo pageidavimus.
Bendram šilumos mikroklimatui pastatas sudalintas į tam tikro dydžio zonas kiekviename
aukšte, kuriame temperatūrinio rėžimo stabilumą leis palaikyti programiniu būdu parinkta mažo
temperatūrinio svyravimo sistema. ŠVOK sistema kombinuota, su pirmajame aukšte numatytu
grindiniu šildymu. Visame pastate numatyti sensoriniai vandens maišytuvai, leidžiantys sutaupyti
vandens sąnaudas, gaisro gesinimo sistemos suveikimo atveju neužliejamas visas pastatas, o tik
ugnies apimta zona. Mažas santykinis fasadų plotas leis sutaupyti jų valymo ir priežiūros kaštų.
Parinktos medžiagos lengvai prižiūrimos – ilgaamžės (Life cycle cost).
Apželdinimui parenkami mūsų klimatui atsparūs mažai priežiūros reikalaujantys augalai.

Projektuojami statiniai atitinka keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.
Prie projektuojamų statinių numatyti tinkami gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo
keliai, vadovaujantis teisės aktais. Pastato vidaus išplanavimas numatomas, taip, kad būtų
užtikrinta sklandi evakuacija. Pastato gesinimui numatyta sprinklerinė vandens gesinimo sistema,
taip pat įrengiami gaisriniai čiaupai gaisro gesinimui.

VIDAUS ROLETAI
APSAUGAI NUO AKINIMO
ŠVIESTUVAI INTEGRUOTI Į
SEGMENUS
VĖDINIMO, ŠILDYMO
VĖSINIMO INSTALIACIJOS
MONTUOJAMOS VIRŠ
PAKABINAMŲ LUBŲ
PAKABINAMOSE LUBOSE
INTEGRUOTI ŠILDYMAS,
VĖSINIMAS IR VĖDINIMO
SEGMENTAI
AKUSTINIAI PAVIRŠIAI

ERDVĖ PO PAKELIAMOMIS
GRINDIMIS - ELEKTROS INSTALIACIJAI

10 CM PAKELIAMOS
AKUSTINĖS GRINDYS
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prieinamumas (universaliojo dizaino
principai)

sklypo ir pastato bendrieji rodikliai

Projektuojami statiniai aktyvioje miesto centrinės dalies prieigose. Į sklypo teritoriją galima patekti
tiek automobiliams, tiek pėstiesiems. Automobilių transporto patekimas numatomas iš Žirmūnų
gatvės pusės. Automobilių stovėjimo aikštelė su elektromobilių automobilių įkrovimo vietomis
projektuojama šiaurinėje sklypo dalyje. Pėsčiųjų – dviračių prieiga prie sklypo numatyta iš visų
statinio pusių. Nes sklypo teritorija apjuosiame atletikos taku, kuris jungiasi tiek su dviračių-pėsčiųjų
taku šalia Neries upės, tiek su Žirmūnų gatve.
Projektuojamuose statiniuose ir teritorijoje numatyta aplinka, kuria gali naudotis ir ribotus funkcinius
gebėjimus turintys asmenys. Numatomi visi privalomi žymėjimai ir aukščių perkryčių sprendimai
vadovaujantis teisės aktais. Teritorijoje formuojamos skirtingos erdvės, kurias lengvai galima
pritaikyti pagal individualius poreikius. Aplinkoje lankytojams ir darbuotojams suteikiama galimybė
naudotis žaliomis erdvėmis pastato sklype ir prie jo ribų.

sklypas nr. 1
Žirmūnų g. 1H, Vilnius

kiekis

mato vienetas

sklypo plotas

13585

m2

0,73

vnt.

sklypo užstatymo tankis

64,20

%

sklypo užstatymo plotas

8720

m2

pastato bendras antžeminis plotas

9955

m2

0

m2

9509

m2

107194

m3

aukštų skaičius

2

vnt.

pastato aukštis

10,05

m

sklypo užstatymo intensyvumas

pastato požeminis plotas
pastato naudingasis plotas
pastato tūris
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Žvelgiant iš parko į Tuskulėnų dvaro pastatus, projektuojamas
naujasis maniežas yra nepastebimas, savo tūriu neužgožiantis
esamo architektūrinio paveldo. (panorama 1)
Vilniaus Olimpinis takas
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Pietvakarinėje maniežo dalyje suprojektuota apžvalgos
aikštelė su spiraliniais laiptais suteikia pastatui neišaukiančio
išskirtinumo bei leidžia lankytojams pažvelgti į dvaro parką iš
kitos perspektyvos. (panorama 2)
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Dalis maniežo yra suprojektuota žemiau Žirmūnų gatvės lygio,
todėl pastato tūris žvelgiant nuo gatvės atrodo mažesnis ir
nedominuoja savo išvaizda ar aukščiu su aplinkiniais dvaro
pastatais. (panorama 3)
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Maniežo padėtis sklype sukuria pakankamai erdvės prieš
gyvenamuosius namus. Laipiojimo siena šiauriniame fasade bei
begiojimo takelis aplink maniežą pagyvina aplinką. (panorama 4)
Vilniaus Olimpinis takas 24

Įėjimas į lengvosios atletikos maniežą iš Žirmūnų gatvės. Atvira
erdvė ties įėjimu sujungia Žirmūnų gatvę su dvaro parku bei
Neries pakrante. (panorama 5)
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Žvelgiant nuo Neries pusės link pietvakarinės maniežo dalies
atsiveria viršutinis pastato tūris bei fasadas esantis žemiau
Žirmūnų gatvės lygio. Taip pat matomi laiptai jungiantys Įėjimo
aikštę su Neries pakrante ir greta esančiu parku. (panorama 8)
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Laiptai rytinėje pastato dalyje sujungia takus einančius palei
Neries upę su įėjimo aikšte.
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Maniežo erdvėje yra matoma klijuoto medžio
konstrukcija bei už lango esanti įėjimo aikštė.

pastato
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Žvilgsnis iš holo esančio prie įėjimo aikštės ir lauko laiptų
vedančių link Neries pakrantės.
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