LENGVAI
„LENGVAI“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

URBANISTINĖ, ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Pastato architektūrinės plastikos idėja - akcentuota klijuoto medžio konstrukcijų struktūra „sklendžianti“ ant „oro
pagalvės“ - stiklo vitrinos intarpo. Rytinėje sklypo dalyje ši akcentuota stogo konstrukcija tarsi “nupjaunama” (1) taip
atveriant platesnį pastato struktūros vaizdą. Nupjauta dalis planine savo linija yra lygiagreti pėščiųjų takui ir priešais
pastatą tekančiai Neries upei. Pastato architektūrinė forma akcentuoja aiškiai išreikštą horizontalę, būdingą šiai
teritorijai, Žirmūnų g. atkarpai nuo „Žirmūnų“ tilto iki „Šilo“ tilto.

Vakarinis fasadas, vaizdas nuo Žirmūnų g.

Neatsitiktinai konkursinio darbo devizui pasirinktas žodis „Lengvai“. Architektūrinės plastikos prasme devizas
atspindi sprendinio estetinį „lengvumą“, ir, suprantant, kad tai nereiškia svorio išraiškos kilogramais, ar tonomis.
Pastato paskirties prasme, devizas „lengvai“ iliustruoja profesionalaus sporto grožį, estetiką, bei rungtį atliekančio
sportininko judesio „lengvumą“ žiūrovo akimis, tuo pat metu suvokiant milžiniškų valios pastangų reikalaujantį
treniruočių ir profesionalaus sportininko karjeros kelią.

Rytinio fasado vizualizacija, vaizdas nuo pėsčiųjų tako.
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Pastato tūris suprojektuotas išilgai Žirmūnų gatvei. Minėta gatvė sklypo ribose nežymiai, tačiau suvokiamai
keičia kryptį (2). Pastato pagrindinį vizualinį tūrį formuojančio elemento – stogo konstrukcijos ašis yra lygiagreti Žirmūnų
gatvei pietinėje sklypo dalyje, o ties šiaurine sklypo dalimi pasikeitusi gatvės geometrija “atstato” I a. „ištrauktas“ pastato
tūris (3). Šių architektūrinių formų pasikeitimo, “lūžio” zonoje suprojektuotas aiškiai išreikštas, akcentuotas pagrindinis
patekimas į pastatą, kuris dengtas stogo konstrukcijų struktūra.
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Vakarinio fasado vizualizacija, vaizdas nuo Žirmūnų g. šaligatvio.
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Mūsų komandos tikslas buvo suprojektuoti nuosaikios, bei paskirtį atitinkančios architektūrinės išraiškos
pastatą: funkcionalų, bei energetiniu požiūriu racionalų, o urbanistine prasme darnaus integralumo gretimų
gyvenamųjų, gamtinių, rekreacinių teritorijų, bei kultūros paveldo objektų atžvilgiu.

SKLYPO PLANO SCHEMA; PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS; TRANSPORTO IR
PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Pastatas suprojektuotas išnaudojant teritorijos aukščių skirtumą tarp Žirmūnų g. vakarinėje sklypo dalyje ir
pėsčiųjų tako rytinėje, kuris yra apie 4,5 m. Savo sprendimu siūlome pagrindinę pastato tūrį sudarančią funkciją – salę,
apšilimo salę įgilinti - 4,5 m Žirmūnų g. atžvilgiu. Projektuojama salės absoliutinė altitude – 96.50.
Pastato įgilinimo priežastys yra šios:
1. Išnaudojant sklypo aukščių pasikeitimą vakarinėje ir rytinėje pusėse įgalina sukurti patogius funkcinius ryšius
tarp Žirmūnų g. ir pėsčiųjų tako.
2. Didelį pastato tūrį diktuoja funkcija, apytikslis reikalingas pastato aukštis su stogo konstrukcijomis yra apie 15
m. Statant pastatą Žirmūnų g. altitudės lygyje tūrio vizualinis poveikis žiūrint nuo pėsčiųjų tako, Neries upės
pusės būtų labai agresyvus. Neišvengiamos aukštos atraminės sienos, kas neigiamai paveiktų gyventojų
pamėgtą ir didelį rekreacinį potencialą turintį pėsčiųjų tako atkarpą nuo „Šilo“ tilto iki Tuskulėnų dvaro.
3. Įgilintas pastatas minimaliai įtakoja daugiabučių namų kvartalo gyventojų vizualinį ryšį su Neries pakrantės
šlaito panorama. Įgilinto pastato tūrį brandžių medžių alėjos lajos išilgai Žirmūnų g. pridengia pastato tūrį,
“ištirpina” jį gamtinėje aplinkoje.
4. Pastato pietinėje dalyje (tūrio kryptis) logistinių funkcijų nebuvimas, bei, svarbiausia – tūrio vizualinis poveikio
mažinimas jį įgilinant leidžia deramai respektuoti Tuskulėnų dvaro architektūrinio ansamblio prieigas.

Išilginis pjūvis su gretimybėmis, vaizdas nuo pėsčiųjų tako.
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Pagrindinis patekimas pėstiesiems suprojektuotas iš Žirmūnų g. sklypo viduryje (1). Pagrindinis patekimas į
automobilių aikštelę suprojektuotas šiaurinėje sklypo dalyje (2) . Ji talpina 61 automobilį. Laikina autobusų sustojimų
vieta suprojektuota pietinėje sklypo dalyje (3). Ši zona parinkta dėl patogesnio autobusų manevravimo, apsisukimo
galimybės išnaudojant esamą apsisukimui tinkama gatvelę (4), taip pat gali būti dubliuojama su Tuskulėnų dvaro
lankytojų grupių poreikiams. Numatytos dviračių stovėjimo vietos išilgai Žirmūnų g. pėsčiųjų šaligatvio (5).
Aptarnaujančiam ir medijos transportui gali būti naudojamas esamas privažiavimas prie Žirmūnų g. 1d pastato
(6). Tam tikslui dalis sandėliavimo ir buitinės patalpos (7) suprojektuotos šioje pastato dalyje. Čia taip pat suprojektuoti
pėsčiųjų laiptai (8), kurie sujungia viršutinę ir apatinę sklypo terasas.
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PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS; PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI
Masyvios klijuoto medžio sijos yra racionali konstrukcija šiai funkcijai, kurios pagalba perdengiami dideli salės
tarpatramiai. Tuo pačiu ši konstrukcija yra eksponuojama, jai skirtas pagrindinis estetinis krūvis. Nenaudojamas joks
nereikalingas dekoras ar kitos tokios paskirties pastatams nebūdingos “puošybos” priemonės. Įgilintos pastato dalies
konstrukcijoms naudojamas gelžbetonis, kuris taip pat eksponuojamas interjere. Pastato administracinės dalies sienos
apdailai eksterjere naudojama perforuoti dažyto plieno elementai, kurie įgalina suformuoti vientisą tūrį, tuo pačiu
neužkertant galimybei ten kur yra reikalinga įrengti evakuacinius išėjimus, langus natūraliai šviesai patekti, funkcinius
patekimus. Pastato stogo konstrukcija paremta metalinėmis kolonomis.

Stogas

Stogo konstrukcija

I a. (alt. 0.00)

-I a. (alt. -4.50)
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Pastatas sudarytas iš pagrindinių funkcinių zonų:
1. Holas; žiūrovams skirta zona su ją aptarnaujančiomis patalpomis; sportininkų persirengimo, trenerių poilsio
patalpomis; auditorijos, bei administracinės patalpos (grindų alt. 0.00)
2. Apšilimo salė su gimnastikos, bei treniruoklių salėmis; medijos (teisėjų); dopingo, medicinos punkto, masažo
patalpomis; įrangos sandėliavimo; bei kitomis techninėmis patalpomis (grindų alt. -4.5 m)
3. Salė (grindų alt. -4.5 m)
4. Techninės inžinerinės įrangos montavimo zona ant pastato stogo.

1.

ŽIŪROVŲ, SPORTININKŲ PERSIRENGIMO IR ADMINISTRACINĖ ZONA
ŽIŪROVŲ SCENARIJUS

Pagrindiniame hole (1) atskiriami lankytojų (žiūrovų) ir sportininkų srautai. Žiūrovai nukreipiami į jiems skirtą
zoną – balkoną. Čia suprojektuotos 150 žiūrovų vietos, iš jų - 8 ŽN su lydinčio asmens vieta, tačiau šis skaičius, nors
ir atitinkantis reglamentus, galėtų būti didesnis pagal realų poreikį. Projekte nurodėme stacionarias žiūrovams skirtas
vietas formuojant trijų pakopų amfiteatrą (schema 1), tačiau lygiai taip pat sėkmingai būtų galima naudoti ir
transformuojamas žiūrovų sėdėjimo vietas, taip kaip nurodyta projektavimo užduotyje (schema 2). Taip pat, mūsų
pateiktame projektiniame variante, matome galimybę, esant poreikiui (organizuojant didelį žiūrovų susidomėjimą turintį
renginį), abu šiuos sprendinius naudoti kartu (schema 3).

Schema 1

Schema 2

Schema 3
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Mūsų siūlomame variante žiūrovai yra izoliuoti nuo sporto salės. Manome, kad tai leis užtikrinti maksimalų
saugumą tiek sportininkams, tiek žiūrovams renginio metu. Ši izoliuota erdvė gali tarnauti ir kaip laukimo zona (pvz.:
tėveliai gali laukti vaikų treniruotės metu, arba atvirkščiai), todėl šioje zonoje suprojektuotas mini baras gali veikti tiek
varžybų metu, tiek kitomis dienomis.
Žiūrovų zona turi autonomišką ryšį su rytinėje sklypo dalyje esančiu pėsčiųjų taku. Jis naudojamas evakuacijos
atveju, bei sporto varžybų metu, kuomet reikalinga papildoma įeiga, arba kavinės lankytojams nuo pėsčiųjų tako pusės.
Pagal LLAF ekpertų rekomendacijas žiūrovų zona ir apšilimo zona neturi vizualinio kontakto.
Žiūrovams yra suprojektuota autonomiškai veikianti rūbinė (2), wc (3). Kadangi į šią zoną patenkama 0.00
altitude be aukščių pasikeitimo, užtikrinama patogi ŽN komunikacija. Rytinėje pusėje suprojektuoto panduso nuolydžio
kampas atitinka ŽN keliamus reikalavimus.
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I a. (alt. 0.00)
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SPORTININKŲ, ADMINISTRACIJOS SCENARIJUS
Iš pagrindinio holo (1) pro įeigos kontrolės punktą atskira įeiga nukreipiami sportininkai, treneriai. Tame pačiame
lygyje yra suprojektuotos sportininkams skirtos viršutinių drabužių spintelės (2). Už jų, koridoriumi patenkama į
persirengimo, dušų, wc, saunos zoną (3). Šios funkcijos vyrams ir moterims suprojektuotos atskirai. Iš persirengimo
zonos (kitu koridoriumi) laiptais (4) arba liftu (5) patenkama į apšilimo salę. Dviejų koridorių sistema įgalina atskirti
„nešvarios“ (lauko) ir „švarios“ (vidaus) avalynės bei drabužių srautus. Tame pačiame lygyje suprojektuotos treneriams
skirtos patalpos, kurios atitinka projektavimo užduotį (6).
Auditorijos (7), bei administracinės patalpos (8) suprojektuotos taip, kad jas būtų galima pasiekti tiek
autonomiškai pro šiaurinio pastato fasade esančias duris, kurios yra šalia automobilių stovėjimo aikštelės dalies, skirtos
administracijos darbuotojams, personalui, tiek per pagrindinį holą (1). Administracinės patalpos koridoriumi (9, 10)
numatytas susisiekimas su kitomis patalpomis. Kad būtų užtikrintas saugumas ir nesikirstų srautai auditorijos, bei
administracinės patalpos atribotos durimis su įeigos kontrole. Persirengimo patalpas ir auditorijas su administracinėmis
patalpomis skiria laiptinė, kuri užtikrina patogų susisiekimą su apšilimo sale. Ja gali naudotis tiek sportininkai, treneriai,
tiek administracijos darbuotojai.
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1.

APŠILIMO SALĖ

-1 a. holas (grindų alt. -4.5m) skiria medijai (arba teisėjams ir medijai) ir sportininkams skirtas zonas. Medijos
zonoje (1) numatytos patalpos turi tiesioginį vizualinį (vitrinos), bei funkcinį (durys) ryšį su sale. Šalia suprojektuotos
medijai skirtos įrangos sandėliavimo patalpos (2), kurios taipogi iš dalies galėtų tarnauti ir kaip sporto inventoriaus
sandėlis. Šios patalpos turi tiesioginį susisiekimą su sale. Šalia suprojektuoti bendro naudojimo WC, medicinos punktas
(3). Fotofinišo įrangos vieta, fotoreporterių zona ir reklaminės atributikos talpinimo zona atitinka LAF rekomendacijas
(IAAF Track And Field Facilities Manual) (nurodyta salės zonavimo schemoje). Medijai, teisėjams, žurnalistams
numatyta zona neturi tiesioginio kontakto su žiūrovais, kas užtikrina specialistų darbo kokybę, bei netrukdo žiūrovams
mėgautis sporto šventės reginiu.
Kitoje holo pusėje – dopingo testavimo (4), bei masažo patalpos (5).
Iš -1a. holo patenkama į apšilimo salę. Čia suprojektuotas 60 m 4-ų juostų bėgimo takas (6); įrangos
sandėliavimo, svėrimo, remonto patalpos (7); gimnastikos sale (8); treniruoklių salė (9); inžinerinių įvadų, bei buitinės
patalpos (10). Tarp bėgimo tako ir patalpų zonos numatyta erdvė funkcinėms treniruotėms (11). Čia planuojama talpinti
treniruotėms reikalinga įranga: sienelė su kamuolių smūgį sugeriančiu paklotu, virvė, žiedai, „švediška sienelė“ ir pan..
Iš apšilimo salės yra numatyti tiesioginiai išėjimai į lauką, kurie skirti tiek evakuacijai, tiek patogiam salės įrangos,
aptarnavimo technikos įvažiavimui, bei numatytas sportininkų funkcinis ryšys su lauku.
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2.

SALĖ

APŠILIMO SALĖS IR PAGRINDINĖS SALĖS AUKŠTO PLANAS
Apšilimo salė (10) (grindų alt. -5.00 m) yra tame pačiame lygyje kaip ir pagrindinė maniežo salė, medikų,
dopingo bei masažų kabinetai, inventoriaus patalpa ir treniruoklių salė. Pagrindinė maniežo salė (grindų alt. -5.00 m)
turi tiesioginį susisiekimą su apšilimo sale. Inventorius tvarkomas ir sandėliuojamas prie apšilimo salės (grindų alt. 5.00 m).
Sportininkų ir trenerių persirengimo kambariai numatyti pirmajame aukšte. Sportininkų patekimas į apšilimo salę iš
persirengimo kambarių numatytas per liftą arba laiptus jiems skirtame hole.
SCENARIJUS TRENIRUOČIŲ METU
Treniruočių metu tolimųjų metimų rungtys – ieties (8), disko (9) metimo ir rutulio stūmimo (7) treniruočių
sektoriai įrengiami už bėgimo takų ribos. Šie sektoriai nuo kitų sportininkų treniruočių zonų atskiriami kelių sluoksnių
mobiliais tinklais (1 lygis, 2 lygis ir papildomas 3 lygis), kurie, esant reikalui, yra lengvai nustumiami arba užtraukiami.
Treniruočių metu, tarp 2 ir papildomo 3 lygio apsauginių tinklų, susidaro zona, kuri gali būti išnaudojama smulkiam
inventoriui laikinai saugoti, pvz. bėgimo barjerams. Šuolių į aukštį (3), šuolių į tolį (4), šuolių su kartimi (5) treniruočių
sektoriai įrengiami begimo takų vidiniame perimetre pagal varžybinius IAAF reikalavimus.
SCENARIJUS VARŽYBŲ METU
Varžybų metu bus naudojamos stacionari žiūrovų tribūnų dalis ir papildoma mobili tribūnų dalis, kuri
sumontuojama už stacionarių vietų. Tolimųjų metimų: ieties (8), disko (9) ir rutulio stūmimo (7) treniruočių sektorių
apsauginiai tinklai nustumiami į maniežo kraštus ir nenaudojami. Rutulio stūmimo sektorius (6) varžybų metu
įrengiamas aikštės vidinėje dalyje. Šuolių į aukštį (3), šuolių į tolį (4), šuolių su kartimi (5) treniruočių sektoriai tiek
varžybų, tiek treniruočių metu naudojami tie patys - įrengti begimo takų vidiniame perimetre pagal varžybinius IAAF
reikalavimus. Pirmo aukšto lygyje numatoma vieta fotofinišo kameroms ir žiniasklaidos zonai.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
1. - 200 m ilgio 6 bėgimo takai (varžybinis ir treniruočių sektorius);
2. - 60 m ilgio 8 sprinto bėgimo takeliai (varžybinis ir treniruočių sektorius);
3. - Šuolių į aukštį sektorius (varžybinis ir treniruočių);
4. - Šuolių į tolį sektorius (varžybinis ir treniruočių);
5. - Šuolių su kartimi sektorius (varžybinis ir treniruočių);
6. - Rutulio stūmimo sektorius (varžybinis);
7. - Rutulio stūmimo sektorius (treniruočių);
8. - Ieties metimo sektorius (treniruočių);
9. - Disko metimo sektorius (treniruočių);
10. - Mankštos salė (apšilimo erdvė) su 60 m ilgio 4 bėgimo takelių juostomis.
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3.

TECHNINIS INŽINERINĖS ĮRANGOS MONTAVIMO ZONA ANT PASTATO STOGO

Didelio tūrio pastatui vėdinti, vėsinti reikalingas erdvus ir patogiai aptarnaujamas inžinerinės įrangos skyrius.
Išnaudodami stogo konstrukcijų aukštį suprojektavome inžinerinės įrangos montavimo zoną lauke (1). Patekimas
numatytas laiptine iš 1 a. Stogo konstrukcijomis izoliuota zona užtikrina garso barjerą inžinerinės įrangos skleidžiamam
triukšmui. Taip pat, išvengiama dažnu atveju inžinerinės įrangos sukuriamo vizualinio „triukšmo“. Techninis skyrius
„paslėptas“, nematomas nei pėstiesiems, nei gretimų gyvenamųjų namų gyventojams.

1
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ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS
Automobilių parkavimo aikštelėje, arčiausiai pagrindinio patekimo į pastatą numatytos vietos skirtos ŽN (1).
Šaligatviu arba iš automobilių parkavimo aikštelės, be sklypo peraukštėjimo patenkama į pagrindinį holą iš kurio ŽN
žiūrovai nukreipiami i žiūrovams skirtą zoną (2), o ŽN sportininkai iš persirengimo patalpų, kuriose numatyti ŽN pritaikyti
dušai ir WC (3), liftu (4) susisiekia su apšilimo, bei pagrindinėmis salėmis. Rytinėje pusėje suprojektuoto panduso
nuolydžio kampas atitinka ŽN keliamus reikalavimus (5). Žiūrovų zonoje numatytos 8-os vietos ŽN su lydinčio asmens
vieta (6), suprojektuotas atskiras ŽN pritaikytas WC (7), taip pat -1 a. hole. Visos patalpų durys, koridorių pločiai,
evakuacijos keliai atitinka ŽN keliamus reikalavimus.
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Kadangi apšilimo, gimnastikos, treniruoklių ir pagrindinė salė mūsų siūlomame konkursiniame darbe
suprojektuoti viename lygyje, o patekimo į pastatą, persirengimo ir žiūrovų patalpos, kurios suprojektuotos Žirmūnų g.
lygyje jungia ŽN poreikius atitinkantis liftas, manome, kad sporto kompleksas nesudarys kliūčių lygiaverčiai naudotis
pastatu visiems sportininkams, tame tarpe ir ŽN.
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PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS
ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS
Pastato konstrukcijoms naudojamos klijuoto medžio sijos atitinka šiuolaikinę atsinaujinančios energijos
tvarumo koncepciją. Didelis pastato stogo plotas įgalina jį panaudoti saulės baterijų (elektros energijos gavybos), bei
saulės kolektorių (šilto vandens ruošimas) (1). Lietaus, bei tirpstančio sniego vanduo gali būti surenkamas į
techniniame skyriuje esančią vandens talpyklą (2). Pastato stoge (1) numatyti stoglangiai, kuriais, kartu su vitrinomis
fasaduose užtikrinamas natūralus šviesos patekimas. Stoglangiai nuo pietinės saulės yra pridengiami saules
baterijomis, kurie saugo nuo patalpos prikaitinimo, tokiu būdu užtikrinant apšvietą bei drastiškai nedidinant energijos
poreikio vėsinimui. Visa inžinerinė įranga patalpinta išnaudojant stogo konstrukcijų aukštį nešildomoje, lauko zonoje
(3), tokiu būdu nedidinamas šildomas plotas, atitvaromis izoliuota zona užtikrina garso barjerą inžinerinės įrangos
skleidžiamam triukšmui. Patalpų šildymui naudojamas centralizuotas miesto šilumos tiekimas, kuris kombinuojamas
su šilumos siurbliais skirtais vėsinti, bei šildyti patalpas pereinamuoju vėlyvo pavasario, ankstyvo rudens laikotarpiu.

1

3

2
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LENGVAI
PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI
Evakuacijai iš pastato skirtingų zonų numatyti šie keliai:
Iš žiūrovų zonos evakuacija vyksta tiesiai į lauką dvejomis kryptimis - pro rytinį fasadą (1) ir vakarinį fasadą
(2). Iš persirengimų ir administracinės dalies numatyti evakuacijos keliai pro vakarinį (3) ir šiaurinį pastato fasadus (4).
Iš apšilimo salės zonos evakuacija vyksta pro rytinį (5) ir šiaurinį fasadus (6). Iš salės evakuojamasi pro pietiniame
fasade numatytus du evakuacinius išėjimus (7), kurie tarpusavyje sujungti koridoriumi vedančiu link laiptinės į lauką
(8), taip pat naudojamas evakuacinis išėjimas pro rytinį fasadą (5).
I a. planas (alt. 0.00)

2
3

3

3
4

I a. (alt. 0.00)

1

8

7

-I a. (alt. -4.50)

6
5

Pabrėžtiną tai, kad sklypo aukščių skirtumo išnaudojimas mūsų siūlomame variante leidžia iš esmės
nenaudoti evakuacinių laiptinių. Tiesioginiai evakuacijos keliai į lauką užtikrina sportininkų, personalo, bei žiūrovų
saugumą. Tikslūs gaisrinės saugos skaičiavimai būtų atliekami techninio projekto rengimo metu įvertinus tikslų
žmonių skaičių, sutikslinus konstrukcijoms, bei apdailos medžiagoms keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.
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LENGVAI
SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI:
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