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29th June, 2020 
 
Re:  Athletics Zirmunai 
 
Sveikinimai iš Australijos. 

 
Džiaugiamės galėdami pateikti šį naujojo lengvosios atletikos treniruočių centro, Vilniuje, projektavimo 
pasiūlymą. Mums buvo malonu dalyvauti šiame konkurse ir šiek tiek sužinoti apie jūsų miestą, šalį ir jūsų 
kultūrą per pastarąsias kelias savaites. Tikimės, kad šis dizainas ir pasiūlymas atitiks vilniečių kriterijus ir juos 
tenkina bei trumpai apibūdina naują lengvosios atletikos mokymo centrą dabar ir ateityje. 
We are excited to submit the following design proposal for the new Athletics Training Centre in Vilnius, 
Lithuania. We have been delighted to participate in this competition, and to learn a little bit about your city, 
country, and your culture over the past few weeks. We hope this design and proposal meets and satisfies the 
Vilnius people’s criteria and brief for a new Athletics training centre for now and into the future. 
 
Šiuo dokumentu siekiama išdėstyti mūsų architektūrinę idėją ir šio projekto viziją. Architektūra nėra statiška. 
Jis vystosi. Tai keičiasi. Tai prisitaiko. Mes taip pat į architektūrą žiūrime kaip į pokalbius. Taigi į mūsų 
pasiūlymą reikėtų žiūrėti kaip į pokalbio pradžią. Pokalbį, kurį norėtume tęsti su Vilniaus miestu ir jo žmonėmis. 
This document seeks to outline our architectural idea and vision for this project. Architecture is not static. It 
evolves. It changes. It adapts. We also view Architecture as conversations. As such, our proposal should be 
viewed as the start of a conversation. A conversation we would like to continue with the city of Vilnius and its 
people. 
 
Miesto strategija / Urban Strategy 
Pasiūlymu siekiama integruotis į miesto strategiją siekiant pagerinti gyvenimo kokybę. Tai įtraukia: 
-  Nuorodos į žalias atviras erdves; Pasiūlymas organizuojamas taip, kad jį būtų galima pasiekti iš kelių 

erdvių, kad būtų galima nurodyti jo vietą ir nuorodas. Tai apima šiaurės / pietų dviračių / pėsčiųjų taką 
aikštelės gale, sukuriant viešą žaliąją erdvę aikštelės šiaurėje, skirtą daugkartiniam aktyviam naudojimui, 
ir gatvės pertvarkymą į pietus, kad priekyje būtų daugiau atviros erdvės. iš Tuskulenų dvaro. 

-  Bendrijos nuosavybė už miesto erdves; Pasiūlymas yra prieinamas iš visų pusių. Iš esmės ji ir žemė 
aplink ją tampa didesnės miesto bendruomenės erdvės dalimi. 

-  transporto jungtys; Pasiūlymu siekiama integruoti miesto ir pėsčiųjų ryšius su dviračių taku ir viešuoju 
transportu. Taip siekiama skatinti naudotis viešuoju / pėsčiųjų transportu. Tam yra numatyta saugi 
dviračių stovėjimo aikštelė. 

-  Išsaugoti mažesnį bendrą pastato aukštį, pastatydami pastatą į žemę, kad būtų išsaugoti rajono vaizdai 
ir apžvalgos taškai 

The proposal seeks to integrate in with the Urban strategy for improved quality of life. This includes: 
- Links to green open spaces; The proposal is organised to be accessed from multiple spaces to address 

its location and links. This includes the north/south bicycle/pedestrian path at the rear of the site, creating 
a public green space at the north of the site for multiple active uses, and, a realignment of the street to the 
south to provide more open space in front of Tuskulenu Manor. 

- Community ownership of urban spaces; The proposal is designed to be accessed from all sides. As such 
it and the land around it becomes part of the greater urban community space. 

- Transport links; The proposal seeks to integrate with the public/pedestrian city links with the bicycle path 
and public transport. This is to encourage the use of public/pedestrian transport. Secure bicycle parking is 
provided to cater for this. 

- Maintaining a lowered overall building height by setting the building into the ground to preserve district 
views and sightlines. 

 
Architektūrinė idėja ir planavimas / Architectural Idea and Planning 
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Pasiūlymu siekiama integruoti minėtas miesto strategijas į pastato vidinę funkcinę programą. Jis sutelktas į tai, 
kaip jo vartotojai atvyksta į pastatą ir kaip jie eina po visą pastatą, kad pasiektų savo tikslus. 
The proposal seeks to integrate the urban strategies above with the internal functional program of the building. 
It is focused on how its users arrive to the building and how they navigate their way throughout the building to 
achieve their goals. 
 
Kelių aplink pastatą esančių prieigos taškų sujungimas, susirinkimo vietų suteikimas prie įėjimo, aiškus ir 
aiškus vidinis planavimas tarp mokymo vietų ir paslaugų / palaikymo erdvių bei patogumų. Pasiūlymu siekiama 
suaktyvinti visas pastato puses susiejant erdves su miesto kontekstu ir vieta. 
Pagrindinės pastatų erdvės yra išdėstytos griežtu kryžminiu išdėstymu. Pagrindinės treniruočių salės yra 
tiesiogiai aptarnaujamos tarp jų esančių palaikymo / patogumų. Tai leidžia efektyviai naudoti pastatą ir jo 
vartotojus tiek horizontaliai, tiek vertikaliai visame pastate. 
Linking multiple access points around the building, providing gathering spaces at the entry, clear and 
straightforward internal planning between training spaces, and services/support spaces and amenities. The 
proposal seeks to activate all sides of the building by linking spaces to its urban context and siting. 
The buildings main spaces are organised in a tight cruciform layout. The main training halls are directly served 
by the support/amenities in between. This allows efficient use of the building and its users both horizontally 
and vertically throughout the building. 

 
Pėsčiųjų srautas aplink pastatą ir visame pastate yra aiškus, paprastas ir aiškus. Yra keli prieigos taškai, 
atsižvelgiant į tai, kaip vartotojai atvyksta. Autobusų stotelė, esanti netoli šiaurinės sienos ties Zirmunu, G, 
suteikia galimybę pėstiesiems patekti tiesiai į pagrindinį įvažiavimo kiemą. Dviračių vartotojai gali atvykti iš galo 
arba iš priekio ir prieiti prie dviračių stovėjimo aikštelės iš kiemo ar automobilių stovėjimo aikštelės. Pėstieji gali 
atvykti iš visų pusių ir gali patekti į pastatą iš pagrindinio kelio ar dviračių tako gale. Globėjai, atvykstantys 
automobiliu, į pastatą pateks per automobilių stovėjimo aikštelę. Visi vartotojai įeis į pastatą iš priekinio kiemo. 
Pedestrian flow around and throughout the building is clear, simple, and straightforward. There are multiple 
access points depending on how users arrive. A bus stop located near the northern boundary on Zirmunu, G, 
allows direct pedestrian link to the main entry forecourt. Bicycle users can arrive either at the rear or the front 
and can access the bicycle parking from the forecourt or the carpark. Pedestrians can arrive from all directions 
and can access the building from the main road or the bicycle path at the rear. Patrons arriving by car will enter 
the building via the carpark. All users will enter the building from the front forecourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastato medžiagiškumas priklausys nuo vietos klimato ir miesto aplinkos. Pastatų apvalkalas bus sudarytas iš 
tokios apkalos kaip cinkas, kuri yra lengva ir leidžiama į rėmą įmontuoti šiluminę masę. Natūralus pastato 
apšvietimas yra svarbus ir jį suteikia ryškūs permatomi stiklai, tokie kaip „Danpalon“. Medžiagos buvo 
parinktos taip, kad būtų funkcionalios, taip pat suteiktų kontrastą artimiausiame miesto kontekste. Permatomu 
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stiklu taip pat siekiama sukurti žibinto / švyturio fasadą. Fasado dizainas taip pat apima sulankstytą / susuktą 
formą, įkvėptą apdailos linijos juostelės. Ši forma sukuriama atsižvelgiant į fasado medžiagas ir struktūrą. 
Materiality of the building will respond to the local climate and its urban context. The buildings envelope will 
comprise of a cladding such as zinc that is lightweight and allowed form thermal massing to be built into the 
framing. Natural lighting into the building is important and is provided by highlight translucent glazing such as 
Danpalon. The materials have been selected to be functional, and also to provide a contrast to the immediate 
urban context. The translucent glazing also seeks to create the lantern / beacon façade. The façade design 
also incorporates a folded/twisted form inspired by the finish line ribbon. This form is created in the façade 
materials and structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Energijos taupymo sprendimai gali apimti: 
-  Šiluminė masė pastato voke 
-  Pastato dalis, pastatyta į žemę šiluminei masei padidinti 
- Pilkojo vandens pakartotinio naudojimo strategija 
-  Permatoma fasado apdaila, naudojama kuo mažiau apšvietimo dienos metu 
-  Vidaus planavimas daugkartiniam naudojimui ir pakartotiniam pastato naudojimui 
-  Didelė stogo plokštuma, leidžianti saulės energiją 
Energy saving solutions can include: 
- Thermal mass in the building’s envelope 
- Building part set into the ground to enhance thermal mass 
- Grey Water reuse strategy 
- Translucent façade cladding for minimal lighting use during daylight 
- Internal planning for multiple uses and building reuse 
- Large roof plane to allow for solar energy 
 
Pastato konstrukcijai bus naudojama paprasta portalo rėmo struktūra, kad būtų galima pasiekti aiškų vidinį 
tarpsnį, efektyviai naudoti pastato sąnaudas ir naudoti medžiagas. Siūlomos lengvos apdailos medžiagos. 
Konstrukcija leidžia atitikti priešgaisrinės saugos standartus ir juos viršyti tinkamais gaisro evakuacijos keliais ir 
išėjimais bei priešgaisrinės saugos sistemomis. Visos statybinės medžiagos atitiks atitinkamus saugos kodus ir 
specifikacijas. Pastato projektas leido visiems vienodai naudotis ir naudotis, įskaitant vertikalią ir horizontalią 
navigaciją. Kiekvienas pastato aspektas bus suprojektuotas ir nurodytas atsižvelgiant į visus vietos valdžios 
kodeksus ir geriausią praktiką. 
The building construction will employ simple portal frame structure to allow for a large clear internal span, 
efficiency in building costs and material use. Lightweight cladding materials are proposed. The design allows 
for fire safety standards to be met and exceeded by adequate fire escape routes and exits, and fire safety 
systems. All building materials will comply with the relevant safety codes and specification. The building design 
has allowed for equitable access and use for all including all vertical and horizontal navigation throughout. 
Every aspect of the building will be designed and specified to comply with all local authorities’ codes and best 
practices. 
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Pastato Duomenys / Building Data 
 
Svetainės Plotas / Site Area   14,460m2 / 1.46Ha (approx.) 
Aukštų Skaičius / Number of Floors:   3 
sklypo užstatymo intensyvumas / Floor space ratio: 1.2:1 
 
 
Building area   
Pirmas Aukštas / Ground Floor   2,240m2    
Zemutinis Gruntas / Lower Ground Floor  9,380m2 

Rūsyje / Basement / Carpark   5,850m2  
 
Viso Pastato Ploto / Total Building Area  17,470m2 
 
Pastato Aukštis Building Height   9.880m (at the highest point) 
 

 

 
 
 
 
 










