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URBANISTINĖ IDĖJA

Pastatas projektuojamas Žimūnuose, dešiniajame Neries krante palei 
Žirmūnų gatvę. Pastato urbanistinę idėją formuoja aplinkinis kontekstas 
- kultūros paveldo pastatai, reljefas, Žirmūnų gatvė. Pastatas atsitraukia 
nuo Tuskulėnų dvaro, taip suteikdamas geresnį kultūros paveldo pastatų 
matomumą iš Žirmūnų gatvės. Siekiant išsaugoti išraiškingą Neries slėnio 
reljefą, maniežas projektuojamas viršutinėje plokščioje reljefo terasoje, 
neardydamas ir kardinaliai nekeisdamas sklype esančių šlaitų. Įvažiavimas į 
sklypą bei patekimas į pastatą formuojamas šiaurinėje dalyje - priešingoje 
pusėje, nei Tuskulėnų dvaras. Taip yra sukuriamas atskiras maniežo kiemas 
ir išvengiama naujos automobilių stovėjimo aikštelės priešais kultūros 
paveldo pastatus. Vietoj to, dvaro pusėje formuojamas nedidelis parkelis.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Pastato tūris įgauna plastikos reaguodamas į aplinką - atsitraukdamas 
atokiau nuo Tuskulėnų dvaro, išsilenkdamas palei Žirmūnų gatvės liniją, 
pasisukdamas kartu su reljefu. Visos šios deformacijos suskuria menamas 
kreives, kurios interpretuojamos sulaiptuojant pastato fasadus. Rezultate, 
pastato tūryje galima įžvelgti ir kreives, ir tiesių linijų laiptuotą siluetą. 
Pastato įvaizdis kinta tarp statiško ir dinamiško, priklausomai nuo 
rakurso. Neatskiriama fasado kompozicijos detale tampa šešėliai, kurie 
iveda įstrižas linijas bei dienos metu besikeičiantį fasado piešinį. Tūrio 
laiptavimas sukuria kintantį ritmą, suskaido fasadus į mažesnės, savo 
masteliu kontekstui artimesnes plokštumas. Fasado suskaidymas atveria 
properšas, kurios užpildo pastato erdvę netūralia šviesa. 
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PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIAI

Sklype formuojamos dvi atskiros erdvės - viena įėjimo pusėje, šiaurinėje 
dalyje, kita - pietinėje dalyje, priešais Tuskulėnų dvarą.

Šiaurinė sklypo erdvė skrita patekimui į sklypą bei pastatą. Joje 
projektuojamos pastato prieigos, automobilių stovėjimo aikšelė bei yra 
išsaugomas išraiškingas reljefo šlaitas.

Pietinėje sklypo dalyje esanti erdvė skirta rekreacijai. Tai žalia erdvė, kuri 
padeda kurti kokybiškesnę aplinką ties dvaru, leidžia geriau apžvelgti 
dvaro pastatus. Joje projektuojamas nedidelis parkelis, per kurį galima 
patekti į dvaro teritoriją arba pėsčiųjų bei dviračių taką palei Nerį.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Maniežas sudarytas iš dviejų pagrindinių funkcinių dalių - pastato gale esanti 
sporto erdvė bei pastato priekyje esančios kitos patalpos, suplanuotos 
trimis aukštais.
Įėjus į pastatą patenkama į erdvų bei šviesų holą. Jame srautai skaidosi į dvi 
puses - vienas srautas veda ekspozicijos erdve, per kurią patenkama tiesiai 
į sporto zoną bei tribūnas. Tribūnos suprojektuotos ties finišo linija. Kitas 
srautas į sporto zoną veda pro persirengimo kambarius. Pirmame aukšte 
patalpintos visos patalpos, turinčios būtiną ryšį su pagrindine sporto sale.
Antrame aukšte esančias treniruoklių bei gimnastikos sales sportininkai gali 
pasiekti tiesiai iš persirengimo kambarių laiptais arba liftu. Salės susisiekia 
su balkonu, skirtu apšilimui bei treniruotėms bei pagrindine sporto erdve. Iš 
salių yra vizualinis ryšys su pagrindine erdve.
Trečiame aukšte patalpintos auditorijos bei administracijos patalpos.

Visos pastato priekinės dalies patalpos formuoja tūrį, kuris suvokiamas kaip 
laisvai stovintis pastatėlis salėje. Jis laiptuodamas kyla į viršų, palikdamas 
terasas skirtas mankštai arba poilsiui, suteikdamas galimybę užlipus aukščiau 
stebėti varžybas. 

MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastatas suprojektuotas iš raudono trisluoknio betono surenkamų 
plokščių. Toks medžiagiškumas atliepia Žirmūnų daugiabučių kontekstą, 
bet tuo pat metu ir išsiskiria, praskaidrina pilką rajoną.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI

Pėsčiųjų patekimas į sklypą numatytas iš Žirmūnų gatvės be pėsčiųjų ir 
dviračių tako Neries pakrantėje.
Dviračiu sklypą galima pasiekti iš dviračių tako Neries pakrantėje. Numatytos 
dviračių statymo vietos prie įėjimo į pastatą.
Sklypas pasiekiamas automobiliu iš Žirmūnų gatvės dešinio posūkio sankryža. 
Šiaurinėje sklypo dalyje numatyta automobilių stovėjimo aikštelė.

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

INŽINERINIAI SPRENDINIAI

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI

BENDRIEJI RODIKLIAI

Pastatai suprojektuoti remiantis racionaliais konstrukciniais sprendimais, 
kad būtų lengvai ir ekonomiškai sukonstruojami. Didžiosios salės didžiausias 
tarpatramis (52 m) perdengiamas metalinėmis santvaromis, atremtomis ant 
gelžbetonio kolonų. Sienos konstruojamos iš trisluoksnio betono surenkamų 
plokščių. Priekinės pastato dalies konstrukcijos - surenkami gelžbetonio 
elementai bei gelžbetonio monolitas. Naudojami konstrukcinai elementai 
gaminami Lietuvoje iš vietinių medžiagų. 

Pagrindinėje sporto erdvėje oro ištraukimas ir tiekimas projektuojami 
atvirais ortakiais. ŠVOK įrengiams skirta patalpa numatyta trečiame aukšte, 
kitoms techninėms patalpoms numatyta galimybė požeminėje dalyje.
Ant stogo numatyta galimybė įrengti saulės baterijas.

Pastate numatytos dūmų šalinimo sistemos, gaisriniai čiaupai. Žmonių 
evakuacija primame aukšte numatyta tiesiai į lauką, kituose aukštuose 
evakuacija vykdoma dvejomis evakuacinėmis laiptinėmis.

Pastatas suprojektuotas vadovaujantis universalaus dizaino principais. Visos 
patalpos suplanuotos viename lygyje arba pasiekiamos liftu. Automobilių 
stovėjimo aikštelėje numatytos vietos žmonėms su negalia. Tribūnose 
numatytos vietos žmonėms su negalia. Tualetai, persirengimo kambariai, 
dušai pritaikyti žmonėms su negalia.

Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankis
Pastato bendrasis plotas
Pastato naudingasis plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Pastato aukštis

13585 kv. m
0.68
0.55

9198 kv. m
9117 kv.m 

111,540 kub. m
3 a.

15 m
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