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Urbanistin koncepcija
Projektuojamo lengvosios atletikos maniežo sklypas yra tarp intensyvios Žirmūnų gatvės, Neries
upės ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso. Teritorijoje vyrauja sovietmečio
laikotarpio gyvenamieji bei visuomeniniai pastatai, taip pat nedidelio mastelio Tuskulėnų dvaro
pastatai. Naujai projektuojamo pastato santykis su jais ir yra vienas iš pagrindinių urbanistinių šio
projekto uždavinių, kur pavyko sėkmingai išspręsti. Pagrindinė projekto urbanistinė koncepcija maniežo tūris projektuojamas ant Tuskulėnų parko ašies, architektūrinėmis priemonėmis
sumažinamas pastato mastelis, pastatas atveriamas Neries upės šlaitą (pav.1).

Pav.1. projekto urbanistinės koncepcijos schema

Architekt rin id ja
Pagrindinė projektuojamo pastato idėja – forma ir estetika, padiktuota esamos urbanistinės
situacijos. Mūsų siūlomas sprendimas – pastato fasadas, tarsi juosta juosiantis maniežą ir
reaguojantis aplinką tiek savo dydžiu, tiek apdaila: ties Tuskulėnų dvaru fasadas atkartoja dvaro
apdailą ir mastel , rytinis fasadas stiklo plokštuma atsiveria Neries šlaitą. Fasade ties Žirmūnų
gatve fasado apdailai naudojama trisluoksnė betono plokštė su matrica, kurioje numatytas meno
kūrinys, atitinkantis pastato turin ir idėją.
Mūsų pasiūlyme kaip meno analogas panaudotas garsaus anglų fotografo Eadweard Muybridge
(1830 – 1904) darbas "Running at full speed" (Bėgimas visu greičiu), kuris tapo ir šio projekto

devizu (pav. 2). Projektą realizuojant ant fasado galėtų atsirasti ir autentiškas Lietuvos menininko
sukurtas objektas.

Pav. 2. E. Muybridge, "Running at full speed"

Pastato funkcinis suplanavimas
Universalumas, funkcionalumas, racionalumas - tai pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovavomės
kurdami pastatą.
Rūsys
Rūsyje projektuojamos tik vadų ir techninės patalpos.
Pirmas aukštas
Pirmame aukšte suprojektuotos visos pagrindinės pastato funkcijos - maniežas, apšilimo takai,
metikų sektorius, sportininkų persirengimo patalpos, treniruoklių salė. Pastatas išplanuotas taip,
kad žiūrovų srautai būtų atskirti nuo sportininkų. Taip pat numatyta galimybė važiuoti maniežą
aptarnaujančiam transportui.
Antras aukštas
Antrame aukšte suprojektuotas balkonas žiūrovams su sėdimomis vietomis. Balkonu visą maniežą
galima apeiti aplink, stebėti visus sektorius iš bet kurio taško. Ne renginių metu balkoną galima
naudoti kaip apšilimo taką. Antrame aukšte taip pat suprojektuota gimnastikos salė, kurią
patenkama iš pagrindinės maniežo erdvės.
Trečias aukštas
Šiame aukšte numatytos konferencijų salės, techninės patalpos bei TV, šviesos, garso operatorių
patalpos.

Pastato medžiagiškumas
Pastato fasadų apdailai numatytos trisluoksnės surenkamos g/b plokštės, dalis fasado su betono
matrica (pav. 3)., dalis - fasadinė stiklo sistema, dalis - medienos arba medžio imitacijos apdaila .

Pav. 3. betono matricos pavyzdys

Transporto ir p sči j sraut sprendimai
Projektuojant maniežą, kitas svarbus uždavinys buvo transporto ir pėsčiųjų srautų atskyrimas.
teritoriją patenkama iš kontroliuojamo taško šiaurinėje sklypo dalyje. Už sklypo ribų, valstybinėje
žemėje tarp gatvės ir sklypo, siūlome rengti tris „kiss and rideį tipo greito laipinimo ir išlaipinimo
vietas taksi ar kitiems automobiliams, nevažiuojantiems maniežo teritoriją, taip pat sustojimo vietą
autobusui. Šis pasiūlymas yra rekomendacinio pobūdžio, transporto schema gali veikti ir be jo.

Pastato energetin s klas s, energiją taupanči sprendim , atsinaujinančios energijos
šaltini taikymo, tvari j sprendim panaudojimas
Naujasis maniežo pastatas suprojektuotas A++ energinės klasės, siūlomi energiją taupantys
sprendiniai, taip pat siūlome naudoti atsinaujinančią energiją. Pagrindiniai tvarumo kriterijai kurti
remiantis LEED, BREEAM ir kita gerąja praktika. Projekte siūlomi esminiai pastato ir sklypo
kriterijai:
Transportas ir judrumas
Suformuota judėjimo schema, kurioje ypatingas dėmesys skirtas transporto ir pėsčiųjų srautų
atskyrimui, skirtingo amžiaus ir fizinio pajėgumo bei ne galiųjų judėjimui sklype. Parkavimo zonos

viduje ir lauke užtikrina saugų pėsčiųjų judėjimą nuo parkavimo vietos iki pastato. Prie maniežo taip
pat siūlome rengti dviračių saugyklą.
Energija ir aplinka
Siūlome nenaudoti (CFC) pagrindu veikiančių šaldymo medžiagų ŠVOK sistemose. Vietoje jų,
siūlome naudoti atsinaujinančios energijos sistemas, kurios padengtų >5-10 proc. pastato metinių
sąnaudų. Siūloma saulės modulius rengti ant stogų. Saulės kontrolei numatytos išorinės žaliuzės
rytinę pusę.
Vidaus mikroklimatas
Pastate siūlome rengti mechaniškai vėdinamas erdves su rekuperacija. Kiekviena ventiliacinė
kamera, tiekianti orą, turi dalelių filtrus (F7 klasės ir aukštesnius) arba oro valymo renginius. Tai
leidžia užtikrinti individualią šiluminio komforto kontrolę. Natūrali šviesa užtikrinama visose sporto ir
darbo zonose, kabinetuose ir konferencijų salėse. Pastato vidaus erdvėse užtikrinama gera garso
izoliacija bei <40 dB triukšmo lygis.
Pastato konstrukcij sprendimai
Pastato konstrukcija - monolitinis arba surenkamas g/b karkasas. Kolonų tinklas 7,25 x 49 m.
Pamatai gręžtiniai, rostverkai monolitiniai. Denginys - metalinės santvaros.
Pagrindinių kolonų skerspjūviai – 500 mm, vidinės laiptinių, šachtų sienos, diafragmos - monolitinės
arba surenkami g/b elementai.
Stogas sutapatintas su saulės moduliais.
Išorės sienos - trisluoksnės surenkamos, dalis fasado su matrica.
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Pavadinimas
I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
3. Sklypo užstatymo tankumas
4. Apželdinta sklypo dalis
5. Parkavimo vietų skaičius
6. Sklypo užstatymo plotas
II. PASTATAS
1. Lengvosios atletikos maniežas
1.1. paskirties rodikliai
1.2. bendrasis plotas*:

Pavadinimas
1.3. pastato tūris*
1.4. aukštų skaičius
1.5. pastato aukštis
1.6. energinio naudingumo klasė
1.7.pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė
1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai
1.8.1. Žiūrovų vietų skaičius:

Mato
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m2
%
%
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Pastabos

13585
59,52
48,69
2207
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8086,79

Mato
vienetas
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m³
vnt.
m

70793,34
3
14,00
A+
C

Vnt.

192

4 vietos ŽN

Pastabos

192 sėdimos vietos
Stovimos vietos
balkone pagal poreik

Priedas. Vizualizacijos

Vaizdas nuo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso

Vaizdas nuo Žirmūnų gt.

Maniežo interjeras

