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Vertinamas platesnis kontekstas- dešinysis krantas  tarp Šilo ir Tuskulėnų gatvių tiltų. Esamas 
užstatymas pavieniais pastatais su plačiais, daugiausiai savaime apžėlusiais plotais, išdėstytas 
viena eile, skirtingose žemėjančio reljefo terasose. 
Maniežo pastato vieta siūloma išlaikant šį principą kuomet pastatai nerikiuojami  dvejomis eilėmis, 
dėstomi šachmatiškai.  „Šachmatinis“  principas fragmentiškai  apima  ir kitą  Žirmūnų g. pusę:

SCHEMA „Šachmatai“

Priimant tokį sprendimą buvo įvertinta gretimybėje esančio žinybinio pastato (Asmens duomenų 
išrašymo centras prie VRM) raidos perspektyva.  Numatome galimybę keičiant šio pastato paskirtį 
į visuomeninę  ir architektūrinę raišką į labiau atitinkančią vietos reikšmę, įjungti jį į bendrą su 
maniežu kompleksą. Taip būtų labiau įprasminta planuojama nauja sankryža, organizuoti 
patogūs pėsčiųjų ir dviratininkų ryšiai iš Žirmūnų mikrorajono.  Rekonstruotas žinybinis pastatas būtų 
ženkliškai matomas iš upės ir priešingo kranto, žymėtų prasidedantį miesto centrą ir kuriamą lokalų 
visuomeninį centrą.
Intervalai tarp pastatų prie Žirmūnų g.  įgauna organizuotą charakterį.

SCHEMA“ Tarp tiltų“

Esamas privažiavimas prie Tuskulėnų dvaro komplekso papildomai neapkraunamas, dvaro 
teritorija vertinama  kaip išbaigtas ir savarankiškai  veikiantis  darinys.
Maniežo statybai numatyta plačiausia sklypo vieta. Matome galimybę konkursinę programą 
optimizuoti ir siekti kompaktiškesnio užstatymo ir dėstymo sklype.

1. URBANISTINĖ IDĖJA1. URBANISTINĖ IDĖJA
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METRAS 

METRAS- dėsningas elementų kartojimas. Tūryje, konstruktyve, inžinerinėse sistemose, išorės ir 
vidaus apdailoje.

Kuriama metro principu grindžiama struktūra kurios „langelius“ galima užpildyti reikšmėmis pagal 
besikeičiantį poreikį. Praktika įrodo, kad tokio objekto programa „nusistovi“ per laiką, todėl pirminė 
struktūra turi būti lanksti ir universali.

Parinkta pastato tipologinė schema individualizuojama įstriža pagrindinio tarpatramio 
konstrukcijos kryptimi. Tarpatramis ilgėja nereikšmingai, tuo pačiu sukuriama individuali vidaus 
erdvė,  monumentalūs rakursai. 

ŠVIESI DIENA, PLONI DEBESYS

Antra raktinė idėja yra aplinkos „Šviesi diena, ploni debesys“ sukūrimas salės erdvėje. Tai pati 
palankiausia aplinka sportavimui, rezultatų siekimui. 
Parenkant tipologinį „saw tooth roof“  (dantytas stogas) principą, sprendžiami praktiniai ir estetiniai 
klausimai: 

- Tolygiai išsklaidyta, be šešėlių ir tiesioginių Saulės spindulių  natūrali šviesa iš į šiaurę orientuotų 
langų;

- Siluetas skirtingas  nuo  prekybos centram būdingo įprastinio  įvaizdžio;
Kitos esminės  siekiamybė yra  pastato kompaktiškumas, informatyvus, aiškus, tektoniškas  tūris.

Tuskulėnų dvaro komplekso gretimybė suponuoja lakoniškus ir saikingus raiškos priemonėmis 
sprendimus.

Kuriamas ir semantinis ryšys su vietovės istorija,  buvusią  „Derevnitstvą“ ženklina fasadų apdaila.

Pastato proporcijos lemia, kad „penktasis“ fasadas- stogas yra stipriai dominuojantis nūdieną 
aktualiose  panoramose iš „drono skrydžio“. Todėl stogo architektūrinė raiška, plastika taip pat 
tęsia pagrindinę idėją, projektuojama kaip apžvelgiamas paviršius.     Galimai bus prasmingas 
fotovoltinių elementų panaudojimas ( žr. šio aiškinamojo rašto skyrių 9).

2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
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Įvažiavimas į sklypą numatomas pagal Techninėje užduotyje pateiktą  „Projektuojamo sklypo 
schemą- projektavimo užduotį“  iš naujai formuojamos sankryžos.  Priimant sprendimą įrengti 
ir vystyti naują sankryžą,  nėra papildomai apkraunamas esamas privažiavimas prie Tuskulėnų 
dvaro teritorijos.
Išlaikomas maksimalus atstumas iki Tuskulėnų dvaro komplekso, šį atstumą galima didinti 
optimizavus formalius šio konkurso sąlygų reikalavimus.

Įprasminamas terasomis link upės žemėjantis reljefas. Šiaurinėje, siaurojoje sklypo dalyje serpantino 
principu formuojamas nusileidimas į įėjimo į pastatą lygį:

3. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIAI3. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIAI
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Nusileidimo nuolydis  tinkamas automobilių stovėjimui,  numatoma iki 90 automobilių stovėjimo 
vietų, tame tarpe 4 vt. Pritaikytos ŽN, 3 vietos dideliems autobusams, 2 vietos mažesniems 
autobusams (viena iš jų pritaikyta ŽN). 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sekančiai:  3680 m.kv. (pagrindinis plotas, 
ribojamas 200 m. bėgimo taku) : 30 x 0,75 (automobilių stovėjimo 3-osios zonos koeficientas) = 91 
. Siūlome dalį vietų įrengti kaip rezervines, pirmam etape įrengiant  žalių plotų intarpus.   
Įvertinami stambiagabaritinio transporto manevravimo parametrai. Viršutinėje terasoje, 
Žirmūnų g. lygyje numatomas privažiavimas stambiagabaritiniam krovininiam transportui, skirtas 
vienkartiniam/epizodiniam stambių krovinių atvežimui. Prie  šio privažiavimo numatoma varstoma 
fasado dalis, tiesioginiam iškrovimui į maniežo salę.

Žemesnėje reljefo terasoje planuojamas pagrindinis įėjimas į pastatą, taip pat vieta reguliariam 
pastato aptarnavimui.

Išlaikomas 26 m. atstumas nuo stovėjimo vietų iki šiaurinėje pusėje esančių gyvenamųjų 
daugiabučių namų.

Planuojama jungtis su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku žemutinėje terasoje. Numatomas esamo 
dviračių tako pavojingo ruožo ties žinybiniu pastatu  perdarymas, taip pat perspektyvinė jungtis 
su žinybinio pastato sklypu. 

Tarp dviračių tako ir projektuojamo pastato numatoma atvira terasa, kuri gali būti naudojama 
lauko treniruokliams.

Sklype numatoma 50 dviračių ir paspirtukų stovėjimo vietų. Skaičius siūlomas neprisirišant prie 
normatyvo, kuris šio projekto atvėju nėra taikytinas.
Įvertinama ir paliekama neužstatyta esamos šiluminės trasos į  esamą žinybinį pastatą vieta.
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 Programa dėstoma 2-juose lygiuose ir techninėje antresolėje.  Kompaktiškas sprendimas 
leido programą sutalpinti į 8887 m.kv bendro ploto.

Pagrindinis įėjimas planuojamas apatiniame lygyje, įėjimo vieta atveriama ir į upės pusę.  Prie 
pagrindinio įėjimo planuojamas informacijos ir kontrolės kontuaras su maitinimo įranga, kurios 
dalis gali būti skirta savitarnai.  Kadangi čia būtų nulatinė darbo vieta, galėtų veikti  sulčių ir maisto 
papildų baras. 
 
Numatyti atskiri takai srautam į rūbines ir į žiūrovų tribūną. Įeigos Kontrolės įrenginiai, (turniketai, 
varteliai) turi būti dėstomi pagal konkrečią operatoriaus užduotį.

Apatiniame lygyje numatomos rūbinės, auditorijos, administracijos patalpos,  inventoriaus 
sandėliai ir svėrimo patalpos. Medicinos ir dopingo kontrolės patalpos siūlomos ne kaip pastovi 
darbo vieta, naudotinos tik varžybų atvėju.

Bendras plotas treniruokliams ir gimnastikai sudaro apie 690 m.kv., šį plotą  galima suskirstyti į 
atskirus segmentus, juos padidinti ar pamažinti pagal poreikį. Numatyta lauko terasa į kurią 
patenkama tiesiogiai iš treniruoklių salės. Čia gali būti vykdomos treniruotės gryname ore, upės 
pusėje.  Treniruoklių ir gimnastikos salių švarus aukštis 3,5 m.

Prie inventoriaus sandėlio planuojamas keltuvas stambesniai įrangai.
Platus (3m.) koridorius ženklinamas nurodant judėjimo kryptis. 

Koridoriaus erdvė vizualiai praplečiama treniruoklių ir gimnastikos salių, auditorijų esančių už 
skaidrių pertvarų, erdvėmis. Iš čia patenka ir antrinė natūrali šviesa. Ties natūraliai apšviestomis 
vietomis planuojamos salelės su holo baldais ir ekspozicine/edukacine įranga- stendais, savitarnos 
skaitykla taip pat gėrimų ir užkandžių automatais:

         Cokolinio aukšto kompozicinė schema 

   

4. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
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Apatinis aukštas
Apatiniame lygyje  apšilimo salės erdvė planuojama universaliam naudojimui, čia numatoma: 
Tolimųjų metimų (ieties, disko) sektorius,  6 m pločio, 50 m ilgio; 
Rutulio stūmimo sektorius su apsauginiais tinklais (2 vnt);
Teniso aikštelė;
Gali tilpti 2 tinklinio aikštelės, 2 badmintono aikštelės;
Apšilimo erdvės švarus aukštis 13 m.
Viršutiniame lygyje pratęsiama apšilimo erdvė, čia planuojamas  50 m ilgio 6 takelių bėgimo takas 
(aukštis - 9 m); 

Pagrindinė maniežo erdvė su 200 m. bėgimo taku planuojama viršutiniame lygyje.  Čia  numatomos 
išstumiamos (teleskopinės)  žiūrovų tribūnos,  talpinančios apie 230  žiūrovų. Iš visų žiūrovinių vietų 
užtikrinamas geras matymo laukas. Sustūmus tribūnas, laisvas plotas ir abi laiptinės gali būti naudojami 
kaip papildoma treniruočių erdvė.  

Aplink bėgimo taką dėstomi kardiotreniruokliai, tako viduje visi programoje numatyti sektoriai, taip 
pat komandinių žaidimų aikštelės.  Vienu metu vykstant skirtingų sporto šakų treniruotėms, aikštynas 
pagal poreikį ribojamas tinklinėmis užuolaidimis, nuleidžiamomis nuo lubų. Krepšinio stovai siūlomi 
mobilūs pastatomi, o ne nuleidžiami nuo lubų (dėl  didelio lubų aukščio ir papildomų konstrukcijų 
poreikio). Mobilūs sulankstomi stovai epizodiškai  gali būti  išstumiami į laisvą erdvę bėgimo tako 
išorėje, o esant reikalui, keltuvu nuleidžiami į inventoriaus sandėlį apatiniame lygyje.

Visoje maniežo salės erdvėje švarus aukštis iki apatinės lubų konstrukcijos yra 9 metrai.
Techninėje antresolėje virš žiūrovų tribūnų numatomos techninės patalpos iš kurių suplanuota gera 
visos maniežo erdvės apžvalga  (operatoriai, komentatoriai).

Apatinis aukštas Viršutinis aukštas 

Viršutinis aukštas 

METRAS 



 
Tęsiant lakoniško sprendimo idėją, fasadų apdailai numatoma viena medžiaga- tamsios medinės 
dailylentės.  

Pietinio  fasado vitrinai siūlomi  individualaus dizaino tiesioginę Saulės šviesą kontroliuojantys 
elementai. Principas- kirstai  temptas  lakštas, dengiantis viršutinę ir šonines Saulės spindulių kryptis. 
Prie viršutinių plokštumų gali būti montuojami fotovoltiniai elementai, jei tam būtų techninis/
ekonominis pagrindimas. 

Į šiaurę orientuotų vitrinų stiklai skaidrūs, nereflektuojantys ir maksimaliai atveriantys vidaus erdvę. 

Pagrindinės maniežo vidaus erdvės sienų ir lubų paviršiai aptaisomi baltomis medinėmis akustinėmis 
plokštėmis. 

5. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS5. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
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6. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI6. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI
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Pateikiami sklypo plane.

7. PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, 7. PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, 
ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ  TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ  TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) 

SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS.SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS.
 
Konceptualių pajieškų metu  pagrindinis tikslas buvo surasti  architektūrinį sprendimą, leidžiantį 
patogiai ir racionaliai taikyti su ekologija ir tvarumu susijusias priemones. Konkretus su ekologija 
susijusių priemonių panaudojimas nustatomas atitinkamoje Techninio projekto dalyje, o 
konkursiniame pasiūlyme numatyta:

- Kompaktiškas tūris, mažesni  išorės atitvarų plotai, leidžiantys daugiau investuoti į kokybinius 
statybinių medžiagų rodiklius;
- Pasviros stogo plokštumos orientuotos į pietus, patogios fotovoltinių elementų montavimui:
- Komfortiškas natūralus apšvietimas išvengiant prikaitinimo/akinimo  galimybės;
- Natūrali ventiliacija,  „free cooling“ (natūralus vėsinimas);

- Individualaus dizaino saulės šviesą kontroliuojantys elementai pietiniame fasade , 
blokuojantys viršutinę ir šonines spindulių kryptis;
- Galimybė surinkti lietaus vandenį, diegti ir naudoti  atsparaus miesto (resilient city) 
sprendimus; 
- Visoje teritorijoje taikyti „kietas drenažo dangas“;
- Kur įmanoma naudoti vietoje gaminamus statybos produktus;
- Kuo daugiau vienodų, unifikuotų mazgų ir detalių, sortimento mažinimas, modulinių 
pertvarų naudojimo galimybė;

 
Pamatai poliniai su gelžbetoninėmis polių galvenomis;
Metalinės kolonos ašyje „A“ santvarinės, ašyje „F“ taškinės;
Pagrindinės erdvės denginys (tarpatramis 50m.) perdengiamas plieninėmis santvaromis. Santvarų 
galai  ties ašimi „A“ standūs, ties ašimi „F“ šarnyriniai.
Erdvinė sistema stabilizuojama horizontalių ir vertikalių ryšių pagalba.

8. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI8. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI
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Siūloma architektūra ir inžineriniai sprendiniai sudaro organišką visumą, yra vienas kitą 
papildantys.

 
Inžinerinės sistemos parenkamos pagal ekonominį/ekologinį  pagrįstumą ir objekto architektūros 
bei tipologijos  specifiką, estetinius kriterijus.
Įvertinant didelį užstatymo plotą, prasminga naudoti geoterminę šildymo/vėsinimo jėgainę.  
Miesto šilumos tinklų tiekiama šiluma būtų rezervinis ir papildomas šilumos šaltinis, galėsiantis tiekti 
šilumą vėdinimo agregatams.

Išvengiant radiatorinės sitemos kuri būtų kliuvinys naudojant salę, siūlomos prie lubų montuojamos 
pakabinamos vandeninės spindulinio šildymo/vėsinimo  plokštės. Tai ekonomiškas sprendimas, 
racionaliai naudojantis energetinius išteklius, neskleidžiantis garsų ir derantis pagal objekto 
paskirtį. Plokštės  galėtų būti integruojamos į pakabinamų lubų piešinį, patogiai montuojamos 
prie aptarnavimo tiltelių. 
 

Fotovoltiniai elementai ant pasvirų stogo plokštumų dengtų visą salės apšvietimo poreikį, dalinai 
dengtų oro vėsinimui  reikalingos  elektros energijos poreikį.
Apšvietimo sistema montuojama prie aptarnavimo tiltelių ir lengvai pasiekiama eksploatavimo 
metu.

Vėdinimo sistemos įrangą siūloma montuoti pačioje salės erdvėje, įrenginius išskaidant į mažesnius. 
Tokiu būdu galima jungti reikiamą irangos kiekį pagal salės apkrovimą nepažeidžiant ortakių 
hidraulikos. Patys ortakiai būtų mažagabaritiniai, neužimantys palubinės erdvės, leidžiantys matyti 
švarius interjero paviršius.
Reguliarūs stoglangiai leistų efektyviai naudoti natūralią ventiliaciją, esant karštiem oram natūraliai 
vėsinti patalpas nakties metu (free cooling). Priėjimas prie langų jų valymui ir automatikos priežiūrai 
užtikrinamas per aptarnavimo tiltelius.
 
Labai svarbus sprendimas būtų vėsinimui naudoti geoterminę įrangą ir visiškai atsisakyti šaldymo 
agregatų (čilerių) montuojamų pastato išorėje ir dažniausiai darkančių švarią architektūrą, 

9. PASTATO INŽINERINIAI SPRENDINIAI9. PASTATO INŽINERINIAI SPRENDINIAI
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Planuojant evakuacinius kelius pagal patalpų paskirtį ir žmonių skaičių, architektūrinėmis 
priemonėmis užtikrinama, kad pastate nereikėtų taikyti specialios  įrangos ir kompensacinių 
sprendimų. Parankus žemėjančio relfefo išnaudojimas, kai abu lygiai gali turėti tiesioginius 
evakuacinius išėjimus  iš patalpų į lauką žemės lygyje.

10. PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI10. PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI
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Taikomi sprendiniai:

-  Sklypo prieigos, susjungiant įvažiavimą į sklypą ir patekimą iš pėsčiųjų ir dviratininkų tako. Iš 
pėsčiųjų ir dviratininkų tako patekimui prie pagrindinio įėjimo numatomas patogus nuolydis, 
atitinkantis pėsčiųjų tako parametrus.

- Numatomas pandusas su turėklais  reljefo perkritimo vietoje. Arčiausiai įėjimo į pastatą 
planuojamos ŽN pritaikytos automobilių stovėjimo vietos,  taip pat numatoma didesnė (4,9 x 8,2 
m) sustojimo/stovėjimo vieta keleivių išlaipinimui iš autobuso.

Sprendiniai pastate

   Užtikrinamas savarankiškas, patogus ir saugus judėjimas ir naudojimasis patalpomis bei įranga 
sportininkams, darbuotojams ir žiūrovams visose pastato erdvėse ir patalpose. Pastato struktūra 
nėra klaidi, intereso tašką galima pasiekti intuityviai net ir be nuorodų sistemos. Apatiniame aukšte 
viskas pasiekiama erdviu koridoriumi-holu, antro aukšto erdvė pilnai  apžvelgiama iš visų matymo 
taškų, lengvai suvokiama. Visu kiekvieno aukšto plotu grindų lygis planuojamas be perkritimų.

11. PASTATO IR SKLYPO BEI SKLYPO PRIEIGŲ ATITIKIMAS 11. PASTATO IR SKLYPO BEI SKLYPO PRIEIGŲ ATITIKIMAS 
UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMSUNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS

Sprendiniai sklype
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Užstatymo plotas:  

Bendras plotas: 

Statinių aukštų (lygių) skaičius: 

Statinių aukštis:   

Užstatymo intensyvumas: 

Užstatymo tankumas: 

Želdinių kiekis procentais: 

Žiūrovų vietų skaičius

Automobilių stovėjimo vietų skaičius 

Dviračių ir paspirtukų  stovėjimo vietų skaičius

Pastato tūris 

 
6315 m²

8887 m²   (techninių patalpų plotas nustatomas 

tolimesnio projektavimo eigoje)

2

13 m

0,65

46 %

25 %

230

90 + 3 dideli autobusai

50

92,663 m3

12. PAGRINDINIAI RODIKLIAI12. PAGRINDINIAI RODIKLIAI
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