Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje,
atviras architektūrinio projekto konkursas
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Urbanistinė idėja

Lengvosios atletikos maniežas projektuojamas Žirmūnų rajone, teritorijoje tarp Neries upės,
Žirmūnų ir Šilo tiltų bei Žirmūnų gatvės. Teritorijos urbanistinės transformacijos procesai artimi
vykusiems ir vykstantiems Lietuvos miestų teritorijose, esančiose prie pagrindinių miesto upių,
netoli miestų istorinių centrų. Istoriškai tai neturintys aiškios urbanistinės struktūros, tačiau
saviti dėl vandens artumo ir gamtiško įvaizdžio teritoriniai ruožai, kurie dėl miesto plėtros XX –
XXI a. sandūroje tapo vieni patraukliausių miestų vidinei plėtrai. Dažnai šiose teritorijose
sutinkami hidrostatinių, miestiškosios gamtos, sporto iniciatyvų ir infrastruktūros, bei sakraliniai
ir išskirtinės architektūros viešųjų pastatų kompleksai. Vilniaus atveju, maniežas projektuojamas
sklype apsuptame įvairių objektų ir gamtinio kanalo, atribotame nuo tankaus užstatymo
intensyvia Žirmūnų gatvės trasa.
Urbanistinė projektuojamo maniežo idėja atliepia supančių objektų savybes. Projektuojamas
pastatas, atsižvelgiant į sklypo fizines galimybes, maksimaliai išskaidomas ir nužeminamas
(panaudojant apie 5-6 m. upės link žemėjantį reljefą), tarp išdėstomų lakoniškų tūrių sukuriama
pusiau uždara erdvė, skirta tiek tiksliniams komplekso naudotojams tiek ir miestiečiams,
laisvalaikį leidžiantiems prie upės. Suformuotoje erdvėje, išnaudojant reljefą ir pastatų
išdėstymo principą, projektuojama laiptų platforma, orientuota į lokalią vidinę erdvę ir į pietų
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pusę – senamiesčio panoramų ir antakalnio šlaitų apžvalgai. Šia laiptų platformą viešoji
komplekso erdvė pratęsiama ant vieno iš komplekso tūrių, įrengiant apželdintą eksploatuojamą
stogą su multifunkce terasa.
Architektūrinė idėja
Projektuojamo pastato architektūrinė idėja stipriai siejasi su urbanistiniu kontekstu, gamtinio
pobūdžio aplinka ir aplinkinėje teritorijoje sutinkamu užstatymo masteliškumu. Projektuojamas
pastatas skaidomas į tris aiškiai išreikštus tūrius. Didieji tūriai dalinai projektuojami po žeme.
Nuo Žirmūnų g. pusės salių tūrių aukštingumas išlaikomas 7-7,5 m nuo žemės lygio. Mažiausias
savo apimti tūris, kuriame numatomos administracinės, auditorijų ir kitos paskirties patalpos,
projektuojamas 4 aukštų (aukštis - 15 m nuo žemės lygio). Tokia kompozicija aiškiai išreiškia
pagrindinio įėjimo ir laisvo patekimo į tarp tūrių formuojamą viešąją erdvę sklype. Tūrinis
komplekso sudalinimas leidžia išvengti, gamtinėje aplinkoje nepageidaujamo, masyvaus
užstatymo įvaizdžio. Projektuojamo pastato tūrinis skaidymas, aukštingumas ir reljefo
pabaudojimas reaguoja į Tuskulėnų rimties parko ir jo statinių artumą.
Projektuojamo pastato architektūra – lakoniška. Fasadai iš ilgaamžės natūralaus medžio ir
betono apdailos, projektuojamas ritmiškas fasadų sudalinimas. Atsižvelgiant į pastato paskirties
specifiką, stiklas architektūroje naudojamas tik tiek, kiek reikia patenkinti salių ir kitų patalpų
natūralaus apšvietimo poreikį.
Projektuojami stogai pritaikomi papildomam panaudojimui. Pagrindinės salės stoge įrengiami
tūriniai stoglangiai, kurių pietinės plokštumos panaudojamos saulės jėgainės modulių
montavimui arba – priklausomai nuo poreikio – vandens šildymo kolektoriams.
Mankštos / apšilimo korpuso stogas eksploatuojamas ir dalinai apželdinamas.
Interjere pratęsiama architektūrinė stilistika – projektuojami atsparūs medžio skydų ir betono
paviršiai, lakoniški mobilūs ir stacionarūs baldai, dažyto metalo tvorelės ir kiti elementai.
Pastato interjere naudojami vieningo dizaino lengvosios atletikos simboliai ir ženklai. Pirmajame
aukšte (žemės lygyje) projektuojama pagrindinė patekimo į kompleksą patalpa – multifunkcis
holas. Ši erdvė skirta lankytojų srautų paskirstymui, nedidelei kavinei, rūbinei su prieigomis,
ekspozicinei erdvei, sporto renginių reikmėms, tokioms kaip sportininkų bendravimui ir
susitikimams su žiūrovais, spaudos konferencijoms, minėjimams, atviriems mokymams ir kt. Iš
holo patenkama į pagrindinės salės balkoną su žiūrovinėmis vietomis, pusiau uždarą vidinį
kiemą su laiptų platforma, kitas patalpas, išdėstytas skirtinguose aukštuose ir tūriuose.
Projektuojamo sklypo sprendinių aprašymas
Projektuojamo sklypo sprendiniai atitinka bendrą planavimo dokumentuose reglamentuotą
teritorijos urbanistinio vystymo sistemą. Patekimas į sklypą numatomas ties sklypo viduriu,
tiesiogiai iš Žirmūnų gatvės. Įvažiavus iš gatvės į sklypą, patenkama ties pagrindiniu įėjimu,
įrengiama atvira aikštelė su mažosios architektūros elementais. Aikštelėje tarp pravažiavimo ir
pastato vakarinio fasado projektuojama dviračių saugykla. Paraleliai pravažiavimui, išdėstomos
dažno naudojimo atumobilių stovėjimo vietos administracijai ir kitiems komplekso
darbuotojams, dalis šių stovėjimo vietų pritaikomos elektromobilių krovimui. Taip pat
numatytos vietos ŽN automobilių statymui. Sklypo šiaurinėje dalyje projektuojama automobilių
stovėjimo aikštelė su autobusų stovėjimo vietomis. Nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki
gretimame sklype esančio gyvenamosios paskirties pastato paliekamas > 15 m atstumas.
Patekimas į pastato pagalbines patalpas (sandėlius), projektuojamas iš rytinėje pusėje esančio
pravažiavimo kelio, einančio link Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM pastato. Šis
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kelias naudojamas epizodiškai, tik projektuojamo maniežo techniniam aptarnavimui ir krovinių
atvežimui/išvežimui.
Pastato funkcinis suplanavimas
Maniežo funkcinė struktūra suprojektuota maksimaliai patogiam pastato patalpų naudojimui ir
priežiūrai.
0 aukšte projektuojamas pagrindinis maniežas, mankštos / apšilimo salės, sandėlių korpusas ir
pagrindinis sportininkų persirengimo ir higienos patalpų korpusas. 0 aukšto patalpos turi
natūralų apšvietimą per šoninius fasadus (mankštos / apšilimo salė) ir stoglangius (pagrindinis
maniežo salė, mankštos / apšilimo salės).
Pagrindinėje maniežo salėje suprojektuotas pilnos apimties sporto aikštynas su bėgimo takais,
vadovaujantis IAAF standartais.
Mankštos / apšilimo salėse suprojektuoti IAAF standartus atitinkantys tolimųjų metimų (ieties,
disko) sektorius (6x50 m, h=11 m), 6 bėgimo takai ( 50 m, h = 9 m), rutulio stūmimo sektorius su
apsauginiais tinklais (h=9 m).
1 aukšte (sklypo paviršiaus lygyje) projektuojamas pagrindinis holas su vertikaliomis jungtimis į
kitus aukštus, patalpos ir zonos lankytojams (kavinė, WC, rūbinė, informacijos taškas,
ekspozicinė erdvė, balkonas žiūrovams), techninės patalpos.
2 aukštas skirtas administracijai ir treneriams, įrengiamos 3 auditorijos užsiėmimams,
paskaitoms.
3 ir 4 aukštuose projektuojamos treniruoklių ir gimnastikos salės su persirengimo ir higienos
patalpų bloku.
Tokia funkcinė pastato struktūra leidžia efektyviai paskirstyti lankytojų ir darbuotojų srautus.
Vertikaliam judėjimui projektuojamos laiptinės ir keleivinis bei krovininis liftai, pakylantys į visus
pastato aukštus.
Pastato medžiagiškumas
Siūloma pastato fasadų sprendimą įgyvendinti raw material principu. Komplekso salių tūrių
apdailai projektuojami senstančio, ilgaamžiškos termomedienos apdailos skydų ventiliuojami
fasadai su langų juostomis / vitrinomis. Pagrindinio įėjimo tūrio fasadai – apdailinio pilkos
spalvos betono plokščių. Atsižvelgiant į pastato paskirties specifiką, stiklas architektūroje
naudojamas tik tiek, kiek reikia patenkinti salių ir kitų patalpų natūralaus apšvietimo poreikį.
Laiptų platforma kieme pritaikoma sėdėjimui, lauko užsiėmimams, nedideliems renginiams,
treniravimuisi. Laiptų platformoje ritmiškai įrengiamos nedidelės betoninės platformos
atsisėdimui ir neaukštų augalų sodinimui.
Stogai eksploatuojami – apšilimo / mankštos korpuso stogas pritaikomas panoramų apžvalgai ir
kitai veiklai, didelė šio stoga dalis – apželdinama. Didžiosios salės stoge įrengiami pasvirę
tūriniai stoglangiai, pietinės pusės stoglangių sienelės panaudojamos saulės elementų ar
vandens šildymo kolektorių montavimui.
Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai
Pagrindinis įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Žirmūnų g. Įvažiavimas projektuojamas ties
sklypo viduriu, greta pagrindinio įėjimo į pastatą, kur numatoma išlaipinimo aikštelė.
Automobilių stovėjimas projektuojamas dvejose sklypo dalyse – 15 vietų paraleliai pravažiavimo
keliui: stovėjimo vietos ŽN, administracijos ir kitiems darbuotojams. Šiaurinėje sklypo dalyje
projektuojama atvira stovėjimo aikštelė 35 automobiliams ir 3 autobusams. Nuo automobilių
stovėjimo aikštelės iki gretimame sklype šiaurinėje pusėje stovinčio daugiabučio gyvenamojo
pastato paliekama daugiau kaip 15 m atstumas. Bendras automobilių stovėjimo vietų kiekis – 50
automobilių.
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Greta vakarinio pastato fasado projektuojama atvira dviračių saugykla. Saugyklos talpa – 50 vt.
Numatomas papildomas dviračių saugojimas visoje teritorijoje įrengiant kelias grupes laikiklių
dviračių prirakinimui.
Dėmesys skiriamas pėsčiųjų patekimui į pastatą, į viešas erdves aplink pastatą ir judėjimui
pastate. Pagrindinis patekimas į sklypą pėstiesiems projektuojamas iš Žirmūnų g. pusės. Didelė
dalis projektuojamo pastato naudotojų atvyks viešuoju transportu, kurio artimiausios stotelės
(Tuskulėnų rimties parkas, Minties) yra Žirmūnų gatvėje, netoli projektuojamo sklypo. Takai ir
erdvės ties sklypu sutvarkomi bendroje stilistikoje, dangos įrengiamos be aukščių perkritimų,
įvedamas papildomas apželdinimas miesto medžiais ir kitais augalais, lauko apšvietimas takams,
gretimoms teritorijoms, pastatui.
Pastato energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių
taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas
Suformuota maniežo pastato koncepcija leis įgyvendinti šiuolaikinius pastatų tvarumo
standartus ir pasiekti aukščiausius tokio tipo pastatams taikomus energetinio efektyvumo
reikalavimus. Svarbus faktorius yra pastato projektavimo procesas, kurio eiga ir sklandumas turi
tiesioginę įtaką pastatyto pastato kokybei.
Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė – A++. Šį rodiklį pasiekti leis kompaktiška
pastato forma ir tūris, racionalūs inžinerinių sistemų sprendimai ir statybai bei apdailai
naudojamos statybinės medžiagos bei įrenginiai.
Ant pasvirusių stogo konstrukcijų, ~4400 m² plote įrengiama ~ 500 kW galingumo saulės jėgainė
arba vandens šildymo kolektoriai. Stogo kampas, orientacija ir konstrukcija tam idealiai tinkami.
Stogo konstrukcijoje į šiaurinę pusę orientuojami langai leidžia maksimaliai panaudoti saulės
šviesą visu šviesiuoju dienos metu ir neperkaitinti patalpų. Tai sumažina elektros energijos
kaštus.
Pastato konstrukcijų sprendimai
Projektuojamo pastato konstrukcinė schema suprojektuota įvertinus architektūrinę koncepciją,
taip pat siekiant efektyvios statybų proceso eigos bei optimalios statybų kainos.
Konstrukcinės schemos stuburas - surenkamo gelžbetonio karkasas (gamykliškai suformuoti
gaminiai – kolonos, perdangų sijos ir plokštės), dalis laikančių sienų – mūrinės (pastato
konstrukcijos standumą užtikrinantys elementai).
Didžiosios salės stogo laikančioji konstrukcija – erdvinės metalo santvaros ant gelžbetoninių
kolonų.
Perdangos – surenkamų g/b plokščių ant g/b sijų. Pastato stogai – sutapdinti, apšiltinti ant
metalinio pakloto. Salių stoguose suprojektuoti reguliariu tinklu išdėstyti švieslangiai.
Pastato inžineriniai sprendimai
Projektuojama pažangi pastato inžinerinė sistema. Šilumos tiekimas pastatui numatomas iš
centralizuotų miesto šilumos tinklų ir papildomų priemonių – šilumos siurblių. Pastato
elektrifikavimui panaudojami miesto elektros tinklų energija kartu ant salės stogo įrengimos
saulės jėgainės sugeneruota elektros energija. Siekiant efektyvaus elektros energijos
naudojimo, pastate numatoma sumontuoti ypač efektyvius elektros prietaisus.
Pastate projektuojamas lietaus vandens surinkimas nuo sutapdintų stogų. Surinktas ir
perfiltruotas lietaus vanduo gali būti naudojamas unitazuose, pisuaruose, praustuvuose ir pan.
Svarbi lietaus vandens panaudojimo sritis – pastato ir sklypo / sporto komplekso teritorijos
priežiūra. Tai vandens naudojimas eksploatuojant pastatą (pvz. patalpų valymas, fasadų ar kietų
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paviršinių dangų plovimas), prižiūrint sklype įrengtus želdynus ar pasodintus medžius. Surinktas
lietaus vanduo gali būti kaupiamas požeminiuose rezervuaruose, įrengtuose po pastatu arba
atviruose dekoratyviniuose vandens telkiniuose visoje sporto komplekso teritorijoje. Siekiant
efektyvaus vandens naudojimo, pastate siūlome montuoti santechnikos prietaisus, atitinkančius
Vandens naudojimo efektyvumo ženklo (WELL) standartą.
Sprendiniai apima patalpų vėdinimą ir šildymą. Oro kokybė yra labai svarbus faktorius, lemiantis
bendrą žmonių savijautą, nuotaiką, darbingumą ir sveikatą. Pastate projektuojama
rekuperacinė patalpų vėdinimo sistema.
Pastato gaisrinės saugos sprendimai
Projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio pastatas. Pastato pagalbinės ir kitos paskirties
patalpos (administracinės, auditorijos ir kt.) patalpos nuo sporto salių atskirtos ne mažesnio
kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai
perdangomis. Žiūrovinės kėdės įrengiamos iš medžiagų, priskiriamų ne žemesnei kaip sunkiai
degių medžiagų klasei. Sporto aikštynų grindys įrengiamos iš statybos produktų ne žemesnės
nei BFL-S1 klasės.
Projektuojamos evakuacinės laiptinės, stoglangiai su automatine atidarymo pavara dūmų
šalinimui, papildomi evakuaciniai išėjimai pirmajame aukšte ir 0 aukšte mankštos-apšilimo
korpuse, kopėčios ir liukai patekimui ant stogo. Visi evakuaciniai keliai atitverti priešgaisrinėmis
užtvaromis.
Įrengiama gaisro ir dūmų aptikimo signalizacijos sistema. Gaisro gesinimui naudojami sklype ir
ties rytine sklypo dalimi esami hidrantai. Pastatas projektuojamas išlaikant reikiamus bekliūčius
privažiavumus gaisro gesinimo tarnybų transportui, tvoros ir kiti privažiuoti prie pastato sienų
trukdantys statiniai – neprojektuojami.
Pastato ir sklypo bei sklypo prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į visų visuomenės ir socialinių grupių poreikius. Vestibiulių
ir holų, liftų ir laiptinių išdėstymas užtikrina patogų ir intuityviai paprastą naudojimąsi pastatu
visiems, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus ar fizinių pajėgumų. Sporto salių, treniruočių
erdvių išplanavimas tinkamas žmonių su fizine negalia judėjimui.
Laiptų platformoje ir prie atvirų laiptų pastato viduje įrengiami turėkliniai keltuvai žmonėms,
judantiems su vežimėliais.
Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai.
Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas
m2
13585
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas
%
0,65
1.3. Sklypo užstatymo tankis
%
56
2
1.4. Statinio užimamas žemės plotas
m
7615
II. PASTATAI
2.1. Negyvenamasis pastatas – sporto paskirties pastatas (maniežas)
2.1.1. Paskirties rodikliai
2.1.1.1. Žiūrovų skaičius
vnt.
500
2.1.2. Bendrasis plotas*
m2
8907,05
2.1.3. Naudingasis plotas*
m2
8907,05
2.1.4. Pastato tūris*
m³
92258

Pastabos

Antžeminės dalies tūris – 52713 m³
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2.1.5. Aukštų skaičius

vnt.

4,0




2.1.6. Pastato aukštis*

m

15,00


Didžiosios salės korpuso aukštų
skaičius – 1;
Mankštos / apšilimo korpuso aukštų
skaičius – 1;
Administracijos, auditorijų ir kitos
paskirties patalpų korpuso aukštų
skaičius – 4.
Didžiosios salės korpuso aukštis nuo
žemės paviršiaus– 7,5 m;
Mankštos / apšilimo korpuso aukštis
nuo žemės paviršiaus – 7,0 m;
Administracijos, auditorijų ir kitos
paskirties patalpų korpuso aukštis
nuo žemės paviršiaus – 15,0 m

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuoti vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
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