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LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽO
ŽIRMŪNŲ G. 1H, VILNIUJE KONKURSO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

URBANISTINĖ IDĖJA

Pastato urbanistinę idėją lemia vietos kontekstas – Tuskulėnų Rimties parkas, šlaitas Neries
pusėje, potencialūs vizualiniai ryšiai bei gretimų pastatų mastelis. Sklypą supa smulkaus mastelio parko
pastatai, ilgų kraštinių tipiniai Žirmūnų gyvenamieji daugiabučiai, stambesnio mastelio Asmens dokumentų
išrašymo centras šlaito apačioje, bei daugiabučiai šiaurinėje dalyje. Siekiant urbanistinio integralumo,
pastatas skaidomas į 3 tūrius sujungtus vieno aukšto tūriu, ant kurio formuojama terasa. Tūriai dėstomi
atveriant vertingus vaizdus i Neries kranto šlaitą bei matomus Šv. Petro ir Povilo bei Vilniaus Išganytojo
bažnyčių bokštus. Tūrių kompozicija formuoja akcentuotas įėjimo erdves pietinėje sklypo dalyje kartu
formuojant parko prieigą, įėjimo erdvę Žirmūnų gatvės pusėje bei prieigą šiaurinėje sklypo dalyje.
Greta sklypo esantis Tuskulėnų rimties parkas bei Neries krantinė sujungiami projektuojamo
pastato terasa. Teritorijos kraštovaizdį papildanti terasa - patraukli erdvė miestiečiams. Kuriamos
aplinkos koncepcija siekiama papildyti Žirmūnų miesto žaliųjų erdvių sistemą, kelti rajono
bei krantinės erdvinę kokybę ir vertę. Formuojamos sklypo ir terasos erdvės sujungs esamus
ir numatomus dviračių ir pėsčiųjų takus. Kartu siūloma miestui formuoti krantinės prieigas.
Žirmūnų rajone esančios Neries krantinės prieigos pasižymi ryškiu reljefu, kurį pabrėžia formuojama
terasa. Šlaite formuojami dviračių ir pėsčiųjų takai sujungia šlaito apačioje esančius takus su sklype
formuojamomis erdvėmis – terasa šlaito viršuje, erdvėmis šiaurinėje ir pietinėje dalyje.
VIZUALINIAI RYŠIAI
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MASTELIŠKUMAS
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Būsimas lengvosios atletikos maniežas taps Vilniaus miesto ir Žirmūnų rajono sporto ir kultūros
židiniu. Tai - sociali miesto gyventojų ir lankytojų vieta, todėl pastato koncepcija kūriama būtent šios vietos
gyvybingumui ir patrauklumui sukurti. Lengvosios atletikos maniežo koncepcija supina kraštovaizdžio,
šiuolaikinės architektūros ir funkcionalių erdvių idėjas. Trijų tūrių kompozicija sujungta holo erdvė reaguoja
į vietos mastelį, vertingus vaizdus, natūralią šviesą, srautų ir funkcijų cirkuliaciją. Tūrių atsitraukimas
nuo greta esančių pastatų bei vieno aukšto stilobatinė dalis kuria pagarbų santykį su aplinkinių pastatų
masteliu. Pastatų kompozicija struktūriška – vientisi, skirtingų funkcijų tūriai tarsi vandeniu užliejami
holo erdve. Lenktos pastato linijos, nereguliari geometrija siejama su pastato funkcija– judėjimu. Lanksti,
,,atletiška” forma, vingiuojanti tūrių kompozicija prisitaiko gamtinėje aplinkoje, sekdama upės vingį,
atverdama vertingus vaizdus tampa judesio, natūralaus tekėjimo metafora. Formuojama terasa ir į ją
vedantys amfiteatriniai laiptai sukuria galimybę neformaliems susitikimams, socialiam bendravimui.
Laiptai tampa socialumo katalizatoriumi, terasa ir galerinės holo erdvės – išskirtine susitikimų vieta.
Pastato pirmame aukšte esantys stiklo fasadai atveria vidines erdves krantinei, parkui ir gatve
atvykstantiems lankytojams. Pirmame aukšte šviečiančios vitrinos naviguoja pėsčiuosius tamsiuoju paros
metu, pastatas taip tampa vietos orientyru. Vidaus galerijose stiklo fasadais sukuriamas vizualinis ryšys su
lauko erdvėmis, taip galerija tampa vizualiai erdvesnė, natūraliai apšviesta.
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Maksimalus užstatomas tūris

Skaidymas į tris funkcijas:
maniežo, apšilimo ir automobilių saugyklos

Tūrio formavimas atveriant perspektyvas

Viešosios erdvės
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SKLYPO SPRENDINIAI
Sklypo aplinka ir konfigūracija tapo vienu svarbiausiu koncepcijos iššūkiu – integruoti erdvės
reikalaujančią funkciją, kartu sukuriant kokybišką miesto erdvę. Pagrindinė sklypo koncepcijos idėja – išnaudoti sklypo teritorijos resursus bei pastato stogus, suformuojant miestiečiams bei sportininkams skirtas žaliąsias erdves, leidžiančias sklandžiai judėti sklype, turinčias ryšius su parku ir Neries krantine. Terasa ant pirmo aukšto stogo turi patekimus iš pietinės, šiaurinės sklypo dalies bei
Žirmūnų gatvės, kurie sujungia skirtingus pėsčiųjų srautus. Sklypo reljefas formuojamas suteikiant
pastatui ir terasai erdvės. Toks landšafto sprendinys suteikia pastato tūriui lengvumo, pabrėžia šlaitą.
Žaliąsias
sklypo
erdves
papildo
eksploatuojamas
automobilių
saugyklos
stogas, ant kurio galima patekti liftu iš pirmo aukšto, terasos ir laiptais šiauriniame saugyklos fasade. Siūloma terasa ir žaliasis saugyklos stogas turėtų tapti gyvybinga vietos žaliąsias erdves papildanti, betarpiško naudojimo erdvė. Suformuoti laiptai, sociali susitikimų erdvė,
vedanti į terasą veiktų kaip amfiteatrinė zona, atverianti vaizdus į upę, matomų bažnyčių bokštus, parką.
Sklypą formuoja šlaitas, todėl sklandžiam judėjimui sklype greta numatomi pėsčiųjų takai, jungiantys viršutinę ir apatinę šlaito terasas. Pietinėje dalyje formuojama reprezentacinė įėjimo erdvė, pagarbiai
atverianti Tuskulėnų dvaro pastatus taip pat formuojanti parko prieigą. Šiaurinėje sklypo dalyje ties esamais
daugiabučiais gyvenamaisiais namais želdynais formuojama erdvė, paskirstanti srautus į terasą, krantinę,
žaliąjį saugyklos stogą. Išsaugoma Žirmūnų gatvei charakteringa medžių alėja.
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PASTATO FUNKCIJA
Pasirinkta pastato funkcinė schema – visu pastato kontūru galerijos tipo erdve sujungti trys tūriai:
pietinėje dalyje esantis maniežo tūris, apšilimo, treniruoklių ir gimnastikos salės tūris bei šiaurinėje dalyje
esantis automobilių saugyklos tūris su administracijos funkcija. Šios funkcijos sujungtos reprezentacine
holo erdve, atveriančia vaizdus į Neries pusę. Numatomi du pagrindiniai įėjimai : pietinėje dalyje skirtas
lankytojams, šiaurinėje dalyje - sportininkams, bei papildomi iš Neries pusės, vedantys į sportininkams skirtą holą, ekspozicijos bei kavinės erdves. Iš gatvės pusės numatomi patekimai į sporto erdves per laiptines
techniniam naudojimui. Pastatus jungianti holo erdvė pagal funkciją skaidoma į lankytojams skirtą holą, kavinės erdvę, holą skirtą sportininkams, delegacijoms, susitikimams su žiūrovais, ekspozicijų erdvę, jungiančią šiaurinėje dalyje esantį sportininkų holą su kitomis erdvėmis. Lankytojų hole numatomos rūbinės erdvės,
sanitariniai mazgai, liftas ir laiptai vedantys į antrame aukšte esančias tribūnas bei terasą. Kavinės erdvė
sujungta su lauke suformuota terasa. Du sporto tūrius jungiančiame hole numatyta poilsio zona. Ekspozicijos erdvėje eksponuojami sportininkų pasiekimai. Už jos esančiais koridoriais sportininkai ir treneriai patenka
į persirengimo kambarius, masažų kabinetus. Sportininkams numatytas holas turi ryšį su auditorijomis, automobilių saugykla, skirta sportuojantiems ir darbuotojams, ir antrame aukšte esančia administracija. Šioje
erdvėje veikiantis lifto holas ir laiptinė turi ryšį su terasa bei žaliuoju automobilių saugyklos stogu. Šiuo liftu
gali naudotis ir miestiečiai patekimui į terasą ir ant žaliojo automobilių saugyklos stogo. Sportininkams skirtame hole numatoma recepcija, viršutinių rūbų rūbinė, papildomi sanitariniai mazgai, skirti vykstant renginiui
auditorijose. Šalia sportininkams skirto holo antrame aukšte numatomos administracijos patalpos, turinčios tiesioginį ryšį su automobilių saugykla bei terasa. Gerai apšviestos darbo erdvės gerina patalpų kokybę.
Maniežo ir apšilimo salės tūriai sujungti koridoriumi, iš kurio patenkama į dopingo – medicinos patalpas. Abi erdvės turi patekimus į inventoriaus patalpas. Šios funkcijos integruojamos optimaliu atstumu tarp pagrindinių sporto erdvių. Persirengimo patalpos turi patekimą iš holo ir apšilimo sporto erdvių taip pat optimizuojant atstumus iki sporto funkcijų.
Antrame maniežo aukšte numatomos patalpos ir erdvės žiniasklaidai, komentatoriams. Virš apšilimo erdvės antro aukšto balkone projektuojama treniruoklių, gimnastikos salė su vaizdais į Neries krantinę, išėjimu į terasą. Antrame aukšte numatomos administracijos patalpos su natūraliai apšviestais darbo kabinetais bei tiesioginiu ryšiu su terasa, kuria kokybišką darbo erdvę.
Sportininkų ir darbuotojų automobilių poreikiui projektuojama automobilių saugykla. Siekiant ją integruoti aplinkoje formuojamas eksploatuojamas stogas skirtas žaidimų aikštelėms bei žaliosioms erdvėms.
Šiauriniame saugyklos fasade numatomi laiptai, veikiantys ir evakuacijai ir patekimui ant stogo. Laiptai architektūriškai papildo fasadą.
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PASTATO ERDVIŲ DAUGIAFUNKCIŠKUMAS
Kuriamos lauko ir pastato erdvės gali būti pritaikomos skirtingoms funkcijoms, todėl pirmo aukšto holas tampa socialia bendruomenės erdve. Pirmame aukšte galimos kavinės, prekybos, parodų erdvės
skirtos miesto gyventojams ir lankytojams. Kuriant rekreacines terasos bei kavinių erdves siekiama gerinti
gyvenimo kokybę Žimūnų rajone ir mieste. Pastato apšilimo tūris pritaikytas lengvam erdvės transformavimui kitoms sporto šakoms. Suprojektuota stumdoma stiklo vitrina maniežo tūrio pirmame aukšte, leidžia
atverti sporto erdvę į holą, numatyti mobilias žiūrovų vietas renginio metu, taip paskirstant žiūrovų vietas.
Lankytojams ir sportininkams informuoti holo erdvėse išdėstomi informaciniai stendai. Taip pat numato ma galimybė erdvėse integruoti interaktyvius informacinius stendus. Lengvai orientacijai pastate,
numatoma nuorodų į pagrindinius pastato įėjimus, erdves, terasas, sanitarinius mazgus sistema. Iškilios
nuorodos pastato fasado ir holo erdvių sienose padeda orientuotis tiek pastato viduje, tiek išorėje, lengvai
pasiekti terasas.

Transformuojama maniežo pertvara leidžia renginio metu panaudoti
papildomas erdves žiūrovų sėdėjimui.

1 var. Nuorodų sistema paremta įprastiniu informacinių skydų išdėstymu pastate;
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2 var. Nuorodų sistema paremta interaktyviais sprendiniais skaitmeniniai nuorodų
skydai, skaitmeniniai interaktyvūs informacijos terminalai.

ATLETAS | 17

PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS IR APDAILA

Kuriant pastato apdailų ir medžiagiškumo koncepciją atsižvelgta į medžiagų ilgaamžiškumą, poveikį
aplinkai bei dermę su architektūrine idėja. Pastato fasadai – iš rūšiuojamos medžiagos pagamintos architektūrinio cinko su titano priemaišomis plokštės. Sukuriama vandeniui nepralaidi fasado konstrukcija yra atspari
atšiaurioms oro sąlygos, išliekanti patraukli visą pastato gyvavimo laikotarpį. Ilgaamžė modulinė fasado sistema tausoja gamybos energijos suvartojimą. Cinko vertikalių plokščių apdaila suteikia pastatui skulptūrišką estetiką, pabrėžia lenktas linijas. Fasado apdaila sugeria aplinkos atspindžius, integruodama pastatą aplinkoje.
Sklindanti dienos šviesa suteikia maniežo interjerui jaukios šilumos ir leidžia organizuoti renginius
su natūraliu apšvietimu bei vaizdais į Neries šlaitus. Vakarais sklindanti šviesa iš pirmo aukšto kuria vizualinį
ryšį su Žirmūnų gatve bei krantine, kuria saugią miesto aplinką, kviečia miesto gyventojus į renginį ir terasą.
Pastato apdailai naudojamos medžiagos nereikalauja priežiūros 50 metų.
Medžiagos siūlomos daugumai pastato konstrukcijų yra natūralios, vengiama dengti cheminiais
preparatais galinčiais turėti įtakos žmonių sveikatai. Dauguma medžiagų turi minimalų poveikį gamtai,
stengiamasi naudoti vietines medžiagas, taip sumažinant CO2 suvartojimą.

Perdirbtas konstrukcinis plienas

Fasadinis cinkas

Terasinė mediena

Projekte išlaikomas apdailos medžiagų ir detalių vientisumas. Pastato išorėje ir interjere dominuoja metalas, stiklas, betonas ir metalo detalės. Stilobatinėje stiklo dalyje įsmigę cinku dengti tūriai tarsi akmenys užlieti vandeniu. Taip struktūriškai pabrėžiama trijų pastato tūrių, sujungtų holo erdve kompozicija,
kuriamas pastato vidaus ir išorės ryšys. Interjere numatomo poliruoto betono grindys, betono bei cinko-titano plokštėmis dengtos interjero sienos, stiklo vitrinos, perforuotos nerudinančio plieno lubų plokštės kuria
pastato išorės ir vidaus vientisumą, švarumo įspūdį.

Poliruoto betono grindys

Cinko apdaila interjere

Minkšti poilsio suolai
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Metaliniai turėklai

Terasa ir automobilių saugyklos stogas

PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS IR APDAILA

Pastato eksploatuojamų stogai – terasos kuriami pagal tvarumo standartus. Terasos ir automobilių
saugyklos stogo erdvėse numatomos medžio ir betono apdailos. Medinė apdaila pabrėžia parko tąsą. Žalieji
pastato stogai sugeria dalį lietaus vandens, numatomus želdinius sudaro vietiniai augalai. Automobilių saugyklos sodas galėtų tapti Žirmūnų sodu su vaikų žaidimo aikštele, traukiantis rajono gyventojus socializacijai.
Sklypo mažosios architektūros detalės ir medžiagiškumas derinami su pastato architektūra. Kuriamiems lauko baldams, šviestuvams ir turėklams parinktos pastato fasaduose ir interjere esančio medžiagos - metalas, medis, betonas. Pėsčiųjų takai apšviečiami vertikaliais juodo metalo šviestuvais. Greta
pėsčiųjų takų išdėstyti suoliukai, lauko baldai – ažūriški, lengvai įsiliejantys žaliojo šlaito aplinkoje. Sklype
numatomos kietosios dangos – granitas, skalda.

Augalai
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
Automobilių infrastruktūra
Projektuojama teritorija yra miesto centro zonoje, kurioje yra gerai išvystytas gatvių tinklas ir patogūs
ryšiai su kitomis miesto dalimis visomis kryptimis. Siekiant maksimaliai sumažinti automobilių srautus, tikslinga įrengti mažiau automobilių stovėjimo vietų, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos skirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema.
Projektuojami du pagrindiniai automobilių įvažiavimai Žirmūnų gatvėje. Pietinėje Žirmūnų gatvės
dalyje numatomos lankytojams, neįgaliesiems ir autobusams skirtos stovėjimo vietos. Atvykę lankytojai
lengvai pasiekia žiūrovams skirtą holą pietinėje pastato dalyje bei Tuskulėnų Rimties parką. Šiaurinėje dalyje numatoma daugiaaukštė automobilių saugykla sportininkams ir administracijai. Saugykloje numatomas lifto holas ir laiptinė turi tiesioginį ryšį su administracine funkcija ir sportininkams skirtu holu. Taip pat
automobilių saugykloje projektuojamos neįgaliųjų ir elektromobilių vietos. Trečiame automobilių saugyklos
aukšte greta administracijos patalpų numatomos administracijos darbuotojų automobilių stovėjimo vietos.
Atsižvelgiant į intensyvų Žirmūnų gatvės eismą projektuojama lėtėjimo juosta įvažiavimui į automobilių
saugyklą, numatomas atskiras išvažiavimas, išvengiant srautų susikirtimo. Žirmūnų gatvėje dėl optimalaus
atstumo iki pastato sporto funkcijų ir techninių patalpų numatoma galimybė sustoti aptarnaujančiam –
techniniam transportui.
Viešasis transportas

atstumo principu grįstus ryšius – norint kirsti Žirmūnų g., tai galima padaryti tik šalia Tuskulėnų rimties
parko ir Minties stotelių. Šiose vietose bei Šilo – Žirmūnų g. sankryžoje tikslinga įvesti pėstiesiems draugišką šviesoforų reguliavimo ciklą. Tolimesnėje aplinkoje iškyla nepatogumai kertant Žirmūnų – Tuskulėnų
– Šeimyniškių žiedą, kadangi esama infrastruktūra orientuota į automobilių eismą. Žirmūnų gatvėje numatomos dvi reguliuojamos sankryžos su perėjomis, vedančiomis į pagrindinį sportininkų holą ir laiptus į terasą,
gerinant susisiekimą tarp šių gatvės pusių. Formuojamas sklandus judėjimas iš parko per sklypą: pastato
suformuota terasa arba šlaito pusėje suformuotai takais ir erdve prie pastato. Terasa turi prieigas iš pietinės
ir šiaurinės sklypo dalies bei Žirmūnų gatvės, tapdama pėsčiųjų erdve, jungiančia parką, gatvę ir krantinę.
Išvada
Kuriant sklypo teritorijos transporto schemą, atsižvelgta į galimus lankytojų, sportininkų, pėsčiųjų
ir dviratininkų srautus, transporto vizualinę įtaką suformuotoms žaliosioms erdvės, reljefą bei susisiekimo
patogumą. Numatytos automobilių stovėjimo vietos Žirmūnų gatvėje bei daugiaaukštė uždara automobilių
saugykla mažina transporto vizualinę įtaką Neries kranto gamtinėje aplinkoje bei pėsčiųjų zonose. Vakarinėje sklypo dalyje suformuotas automobilių eismas leidžia gatvę šlaito apačioje skirti pėstiesiems ir dviračių
takams, stiprinant pėsčiųjų ir dviratininkų ryšį su krantine bei senamiesčiu.

Teritorijos aplinkoje VT tinklas yra gerai išvystytas, iki artimiausių stotelių yra 150-250 m, kursuoja
greitasis autobusas, paprastas autobusas ir 6 troleibusų maršrutai. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenimis
Tuskulėnų stotelė – viena iš intensyviausiai naudojamų.
Dviračių infrastruktūra
2020 m. planuojama įrengti naujus dviračių takus ne tik Žirmūnų g. atkarpoje tarp Tuskulėnų ir Minties g., bet ir įrengti jungtis Šnipiškių, Senamiesčio, Antakalnio, Naujamiesčio kryptimis. 2021 – 2023 m.
planuojama plėtoti rišlų dviračių takų tinklą, tokiu būdu gerinant susisiekimo dviračiais sąlygas visomis kryptimis. Šiuo metu jau yra jungtis nuo Šilo g. link Žirmūnų. Dviračių laikymo infrastruktūros projektuojamo
objekto aplinkoje trūksta.
Projekte siūloma esamą dviračių taką sklypo šlaito apačioje. Formuojami dviračių takai vedantys
į pastato sklypo erdves iš apatinės šlaito terasos. Projektuojamos papildomos perėjos gatvėje gerina susisiekimą tarp dviračio takų. Projektuojama dengta dviračių saugykla šiaurinėje dalyje, automobilių saugyklos pirmame aukšte su prieiga iš šiaurinėje sklypo dalyje suformuotos erdvės. Sklype numatomos šlaito
viršutinėje ir apatinėje terasoje išdėstytos vietos dviračių, paspirtukų, kitų riedėjimo priemonių laikymui ir
įkrovimui. Riedėjimo priemonių laikymo vietos numatomos patogiai pasiekiamos, greta įėjimų, viešųjų erdvių. Pagrindinėse sklypo erdvėse numatoma galimybė įrengti miesto paspirtukų ir dviračių nuomos punktus.
Pėsčiųjų infrastruktūra
Pėsčiųjų infrastruktūra teritorijos aplinkoje orientuojama į pėsčiųjų saugumą, patogumą bei universalaus dizaino principus. Prioritetas teikiamas pėstiesiems, taikomas trumpiausio atstumo ir universalaus
dizaino principai.
Kadangi planuojama teritorija yra šalia B kat. Žirmūnų g., pėstiesiems sunku užtikrinti trumpiausio
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PĖSČIŲJŲ RYŠIŲ SCHEMA

DVIRAČIŲ EISMO SCHEMA
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Į PIETUS NUKREIPTI SAULĖS ELEMENTAI
ŠVIESĄ IŠSKLAIDANTIS STOGLANGIS

LAIKANČIOJI SANTVARA
ERTMĖS ORTAKIAMS

PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

Pastato konstrukcinė schema susideda iš trijų pagrindinių blokų:
1. Maniežas- karkasinio tipo perdirbto plieno santvarų konstrukcija remiama ant gelžbetoninių
kolonų (50 m tarpatramis);
2. Mankštos apšilimo salė- karkasinio perdirbto plieno santvarų konstrukcija remiama ant gelžbetoninių kolonų (<40 m tarpatramis);
3. Administracijos ir parkingo korpusas- karkasinio tipo konstrukcinė schema su surenkamomis
gelžbetoninėmis konstrukcijomis- kolonomis, rygeliais ir perdangos plokštėmis (<8 m tarpatramis);
Šiuos tris pagrindinius tūrius jungia stilobatinė dalis- karkasinio tipo konstrukcinė schema su surenkamomis
gelžbetoninėmis ir monolitinėmis perdangos plokštėmis (<8 m tarpatramis).
Pastato stogas virš maniežo ir treniruočių salių – plokščias, sutapdintas neeksploatuojamas. Pastato stogas virš administracinės dalies su parkavimo aikštele ir stilobatinės dalies – plokščias, sutapdintas eksploatuojamas. Stogo konstrukcijos numatomos tokios, kad atlaikytų papildomas apkrovas, kurios atsiras
dėl planuojamų įrengti saulės elementų.
Pamatai numatomi gilieji, atskirieji – poliniai.
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PASTATO TVARUMO SPRENDINIAI
Tvarus pastato ervdvių panaudojimas
Projektuojant pastatą siekima racionalaus ir tvaraus pastato erdvių panaudojimo. Numatyta
galimybė atskirti pastato dalis funkcionuoti atskirai tam, kad būtų sumažintas energijos išteklių vartojimas. Veikiant tik pirmo aukšto holo erdvėms, būtų šildomos ir vėdinamos kavinės, ekspozicijų,
konferencijų – erdvės. Treniruočių metu, galėtų veikti tik sportininkų holo ir sporto erdvės.
Skirtinguose tūriuose esančios maniežo ir apšilimo erdvės gali funkcionuoti, būti šildomos ir
vėdi namos atskirai. Atskirta administracijos funkcija taip pat gali sumažinti energijos suvartojimą. Suprojektuotos holo erdvės yra lanksčios suskaidymui, todėl reikiant gali būti atskirtos ir funkcionuoti nepriklausomai viena nuo kitos – taip padidinat energetinį efektyvumą.
Vizualinis komfortas
Vizualinis komfortas svarbus užtikrinant pastato naudotojų sveikatą, gerovę ir komfortą. Suprojektuotos pastato išorinės skaidriosios atitvaros – stoglangiai, vitrinos, fasadinės konstrukcijos
užtikrins ypač aukštą natūralios apšvietos lygį svarbiose pastato zonose. Natūrali šviesa ne tik padidina komforto lygį bei darbingumą, bet ir leidžia pastato naudotojams mėgautis pastatą supančiais vaizdais. Tai palaiko gerą pastato naudotojų psichologinę būseną, sumažina depresijos simptomus. Negana to, aukštas natūralios šviesos lygis leidžia pastate sumažinti dirbtinio apšvietimo
energijos sąnaudas. Pastate numatomi apšvietimo sistemų sprendiniai sumažinsnepageidaujamą
šviestuvų akinimą, kuris sukelia diskomfortą ir blaško dėmesį. Atsižvelgiant į energijos vartojimo
efektyvumą, numatoma pastate naudoti šviestuvus su aukšto efektyvumo LED lempomis.
Vidaus oro kokybė
Prasta patalpų oro kokybė gali lemti žmonių sveikatos sutrikimus: akių, nosies, gerklės
sudirginimai, galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, ilgalaikės kvėpavimo takų ligos, astma,
širdies ligos. Siekiant išvengti ir sumažinti kenksmingų sąlygų susidarymo galimybes, numatomos priemonės, mažinančios oro teršalų, tokių kaip anglies dioksidas, azoto dioksidas ir lakiųjų
organinių junginių buvimą aplinkoje. Tinkamas oro kokybės palaikymo planas leidžia palengvinti
pastato sistemų projektavimo sprendimus bei numatyti reikiamas specifikacijas, kurios užtikrins
tinkamą vidaus patalpų vėdinimo sistemų darbą. Tinkamai suprojektuotos vėdinimo sistemos sumažina teršalų koncentracijas patalpose, reikiamą oro kaitą.

Saugumas
Saugumo jausmas yra būtina sąlyga tvariam pastato naudojimui. Laisvė nuo nusikalstamumo teigiamai veikia pastate dirbančių žmonių gerovę bei psichologinę būseną. Tinkami sprendimai – saugumo užtikrinimo planas, fizinė ir technologinių priemonių sukuriama apsauga užtikrins
tinkamą pastato apsaugą. Pastate numatant viešąsiais funkcijas atvirose erdvėse – terasas, žaliąjį
automobilių saugyklos stogą formuojama sociali miesto erdvė, pritraukiami žmonių srautai mažina nusikalstamumo tikimybę.
Saugi ir sveika aplinka
Pastatą supanti aplinka vaidina svarbų vaidmenį pastato naudotojų gerovei ir sveikatai, didina pastato patrauklumą ir vertę. Numatomi saugūs privažiavimai prie pastato, saugios dviračių juostos, projektuojamos perėjos, tinkamas teritorijos apšvietimas užtikrins saugų lankytojų patekimą
į pastatą, sumažins eismo įvykių tikimybę. Numatomos žaliosios pastato prieigų zonos ir erdvės
didina žmonių sąveiką su aplinka, suteikia pastatui biofilijos elementų. Ekologiškos rekreacinės
erdvės teikia teikia naudą žmonių sveikatai ir gerovei bei pastatą padarų patrauklesnį visuomenei
bei padidina jo vertę. Pastato tvarumą lemia ir fasadui bei interjerui parinktos ilgaamžės tvarios
medžiagos - metalas, betonas, mediena Apželdinta terasa ir automobilių saugyklos sodas kuria
švarią aplinką mieste, kompensuoja projekte naudojamą užstatymo plotą.
Atsinaujinantys energijos ištekliai
Dėl didelio stogo ploto bei palankios jį supančios aplinkos pastatas tinkamas atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti. Numatoma panaudoti fotovoltinių saulės elementų jėgainę, kurios
gali sudarys apie 100 kW. Saulės elementų pagaminta elektros energiją sunaudos pastato inžinerinės sistemos. Esant periodams, kada pagaminamos elektros energijos kiekis viršys suvartojamą,
numatoma galimybė perteklinę elektros energiją saugoti elektros tinkluose panaudojant dvigubą
elektros energijos apskaitą.

Akustinis komfortas
Pastato triukšmas neigiamai veikia pastato naudotojus: dingsta koncentracija, kyla susierzinimas, sumažėja produktyvumas, ilgainiui sutrinka miegas. Tinkama pastatų akustika svarbi
aplinkybė pastate, kuriame numatomos skirtingos veiklos – sporto renginiai, biuro darbo vietos,
paslaugų teikimas. Pastate numatoma užtikrinti tinkamą akustinį komfortą numatant garsą sugeriančias medžiagas, teisingus konstrukcinius sprendinius. Išskaidytos holo erdvės lemia žmonių
srautų paskirstymą, mažinant triukšmo galimybę. Sporto erdvės paskirstytos atskiruose pastato
tūriuose bei aukštuose taip pat sukuria akustinį komfortą.
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PASTATO INŽINERINIAI SPRENDIMAI
Pastato šilumos šaltinis

Vėsinimo sistemos

Projektuojamas pastatas atitiks aukščiausius šalyje keliamus A++ energinio naudingumo
klasės reikalavimus. Šildymo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė teikiama šilumos
šaltiniui, kurio naudingumo koeficientas didžiausias, šilumos šaltinio naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, o atsinaujinančios pirminės
energijos faktoriaus vertė didžiausia. Pagrindiniu šilumos šaltiniu numatoma geoterminių gruntas
– vanduo šilumos siurblių sistema. Dėl palankios vietovės – vandeningo grunto, šilumos siurblių
sistema veiks itin aukštu efektyvumu. Planuojama, kad ši sistema veiks 2200-2300 valandų per
metus ir užtikrins apie 90% viso reikiamo šilumos kiekio šildymo sistemoms. Siekiant racionaliai
panaudoti investicijas į būsimą geoterminių gręžinių lauką, numatoma retai pasitaikančias pikines
šildymo sistemos apkrovas itin šaltomis dienomis padengti centralizuotų miesto tinklų tiekiama
šiluma. Abu šilumos šaltiniai turės galimybę tiekti pastatui šilumą kartu vienu metu automatiškai.
Pastato vidaus šildymo sistema numatoma vandeninė, todėl abu šilumos šaltiniai galės
tiekti šilumą tais pačiais šilumos prietaisais. Tokia šilumos šaltinių kombinacija užtikrins efektyvų
ir optimalų pastato šildymą.

Siekiant užtikrinti komfortines pastato patalpų vidaus oro temperatūras šiltuoju metų laiku pirmenybė teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti
pastatą (arba jo dalį). Tai pasyvios apsaugos nuo perkaitimo priemonės – natūralus skaidrių atitvarų šešėliavimas architektūros elementais, optimalus skaidrių atitvarų plotas bei jų orientacija
pasaulio šalių atžvilgiu, optimalus langų paketų saulės praleisties koeficientas (g-vertė), apribojantis saulės energijos patekimą į patalpas, tačiau neribojantis natūralios šviesos. Laikotarpiuose,
kai pasyvių vėsinimo priemonių nepakaks, numatoma panaudoti geoterminę gruntas – vanduo
šilumos siurblių sistemą, kurios pirminė paskirtis – pastato šildymas. Gruntiniai šilumos siurbliai,
veikdami reversiniu režimu, per vandeninę šildymo sistemą tieks vėsų vandenį taip atlikdami patalpų vėsinimą. Ši strategija leidžia maksimaliai išnaudoti geoterminių šilumos siurblių sistemos
potencialą taip šią sistemą padarymai itin efektyvią. Šilumos siurbliai, šaltuoju metų laiku šildydami
patalpas tuo pačiu metu išskiria vėsą į gruntą. Šildymo sezono metu vėsa grunte akumuliuojama, o
prireikus patalpas vėsinti šiltuoju metų laiku – panaudojama vėsinimui. Šilumos siurbliai numatomi
su pasyvios vėsos gamybos galimybe (ang. „freecooling“), kuri leidžia nenaudoti šilumos siurbliuose esančių kompresorių ir patalpas vėsinti naudojant tik cirkuliacinių siurblių pagalba. Ši patalpų
vėsinimo strategija leidžia išgauti 4 – 5 kartus didesnį sezoninį vėsinimo efektyvumą nei tą gali
atlikti kitos konstrukcijos iš oro energiją imantys įrenginiai. Kadangi geoterminių šilumos siurblių
pajėgumo nepakaks pikinėms pastato vėsos apkrovoms padengti, numatomi papildomi vėsų vandenį gaminantys įrenginiai, kurie pritaikyti veikti kartu su gruntiniais šilumos siurbliais panaudojant
tuos pačius pastato vidaus patalpų vėsinimo įrenginius..

Vėdinimo sistemos
Siekiant užtikrinti A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus, patalpų vėdinimo sistemos numatomos su aukšto efektyvumo šilumokaičiais bei itin efektyviais ventiliatoriais. Šis sprendimas užtikrins optimalias energijos sąnaudas. Tiekiamo oro pašildymui naudojami vandeniniai
šildytuvai, kuriais šilumą galės tiekti gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema, o esant itin žemoms išorės lauko oro temperatūroms, ir centralizuoti miesto šilumos tinklai. Vėdinimo sistemos
taip pat komplektuojamos su vėsinimo sekcijomis, kuriomis tiekiamas oras atvėsinamas iki projektinės patalpų temperatūros.
Karšto geriamojo vandens ruošimo sistema
Karštas geriamasis vanduo pastate ruošiamas šilumos punkte nuo centralizuotų šilumos
tinklų. Pastate numatoma recirkuliacinė karšto geriamojo vandens tiekimo sistema. Vandens temperatūra palaikoma atsižvelgiant į karšto vandens vartojimą – įvertinant vartotojų elgesį. Toks vandens ruošimo būdas užtikrina optimalias vandens ruošimui reikalingas energijos sąnaudas, nes
nesant vandens vartojimo laikotarpių, pavyzdžiui naktimis, karšto vandens temperatūra yra pažeminama. Toli nuo šilumos šaltinio esantiems pavieniams karšto vandens vartotojams karštas vanduo ruošiamas elektriniais tūriniais šildytuvais.

CENTRALIZUOTI ŠILUMOS TINKLAI

Pastato sandarumas
Aukštas pastato sandarumo rodiklis ne tik užtikrina efektyviai naudojamus energetinius resursus, bet ir indikuoja apie kokybiškai atliktus statybos darbus. Dažniausiai sandarios pastato
konstrukcijos yra aukšto kokybės bei tinkamų konstrukcinių sprendimų rezultatas. Pastate numatoma pasiekti geresnį nei norminis sandarumo rodiklį. Tam numatoma atlikti konstrukcinių mazgų
sandarinimo analizę bei visus reikiamus sandarinimo sprendinius numatyti dar projekto rengimo,
o ne statybos metu.
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PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI

Atstumas nuo projektuojamo pastato iki šalia esančių pastatų >30 m. Vanduo gaisro gesinimui tiekiamas gaisriniais hidrantais, numatomi ne mažiau kaip 2 gaisriniai hidrantai. Kiekvienas
išorinis pastato perimetro taškas turi būti pasiekiamas dviem hidrantais. Atstumas nuo gaisrinio
hidranto (skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens tiekimo liniją) iki tolimiausio pastato
perimetro taško turi būti ne didesnis kaip 200 m. Kiekvienas išorinis pastato perimetro taškas turi
būti pasiekiamas ne mažiau kaip dviem hidrantais. Kai esami hidrantai yra per toli (viršijamas 200
m atstumas), turi būti įrengiami nauji antžeminiai gaisriniai hidrantai. Naujai įrengiami gaisriniai
hidrantai nuo važiuojamosios dalies turi būti nutolę ne didesniu kaip 2,5 m atstumu, o nuo statinių
turi būti nutolę ne mažiau kaip 5 m. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengti I kategorijos vandentiekio
tinkluose, kuriuose užtikrinamas reikalingas vandens tiekimas.
Gaisrų gesinimui pastate numatomi priešgaisriniai čiaupai bei stacionari gaisro gesinimo
sistemą - sprinkleriai. Evakuacijai iš maniežo ir mankštos salės patalpų kartu su visomis zonomis numatomi ne mažiau kaip du išėjimai tiesiai į lauką. Evakuacijai iš kitų pirmo aukšto patalpų
numatyti išėjimai tiesiai į lauką arba per vieną gretimą patalpą, kuri turi išėjimą į lauką. Evakuacijai iš antro aukšto patalpų numatyti du keliai per L1 tipo laiptines ir 2 tipo laiptus. Pro vieną angą
(evakuacinį išėjimą) evakuojamų žmonių skaičius neviršija 600 (tribūnos numatomos I atsparumo
ugniai laipsnio). Evakavimo(si) kelio ilgis patalpose su žiūrovų vietomis nuo tolimiausios žiūrovo
vietos iki evakuacija išėjimo iš patalpos neviršija 32 m (kelias veda horizontaliai).
Evakuaciniai šviestuvai įrengiami prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakuacinius
kelius avarijų atvejais, kiekvienoje evakuacijos kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje, kiekvienoje
evakuacijos kelių posūkio vietoje.

Formuojant sklypo reljefą, kuriant pastato vidaus struktūrą atsižvelgta į sklandų žmonių
su negalia judėjimą lauko ir vidaus erdvėse bei galimybe naudotis pastato patalpomis. Visi pastato įėjimai pritaikyti neįgaliesiems. Rytinėje sklypo dalyje šlaite suformuoti pėsčiųjų takai neviršija 5 proc. išilginio
nuolydžio, sukuriant galimybę neįgaliesiems pasiekti šlaito viršutinė terasą, pagrindinius maniežo įėjimus,
holus, iš kurių liftu pasiekiama pastato terasa bei žaliasis automobilių saugyklos stogas. Šalia įėjimo į pirmą
aukštą numatomos žmonių su negalia automobilių vietos bei sustojimo – išlaipinimo vieta. Iš pirmo aukšto
holo žmonės su negalia lengvai pasiekia persirengimo patalpas, liftu - kito aukšto pagrindines erdves.
Pastate visose pagrindinėse patalpose durys projektuojamos tokios, kad angos bekliūtis plotis būtų
ne mažesnis kaip 850 mm Durys pastato be slenksčių. Aukštuose numatomi atskiri ir integruoti neįgaliųjų
sanitariniai mazgai, su horizontaliais turėklais, dušeliais ir erdve apsisukti. Visose persirengimo patalpose,
medicinos punkte, dopingo testavimo patalpose WC pritaikyti ŽN, dušuose numatyta po vieną vietą ŽN
suoleliams. Evakuacinėse laiptinėse numatomos 1200x850 mm saugos aikštelės , nesiaurinant evakuacijos
kelių.
Pastato ir sklypo medžiagos parenkamos taip, kad padėtų orientuotis regėjimo sutrikimų turintiems
žmonėms. Numatoma aklųjų rašto nuorodų sistema, padedanti orientuotis pastate.
Pagrindinės pastato funkcinės erdvės pritaikomos ir vaikų naudojimui. Numatomi reguliuojamo aukščio
baldai, praustuvės.
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PAGRINDINIAI PROJEKTO TECHNINIAI IR
EKONOMINIAI RODIKLIAI

DARNUS JUDUMAS

Projektuojamas lengvosios atletikos maniežas – naujos traukos šaltinis Žirmūnų teritorijoje, todėl svarbu įvertinti ne tik konkurso techninėje užduotyje pateiktus susijusius dokumentus,
bet ir Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-1859 (toliau – Vilniaus DJMP).
Projektuojamas objektas patenka į miesto centro zoną ,kurioje Vilniaus DJMP įvardinti šie
tikslai:
•
Kelionės: 40% - pėstieji, 15% - dviratininkai, 18% - viešasis transportas (toliau – VT), 12% dalijimosi sistemos (ir su bepiločiais); 15% - individualūs ir dalinimosi elektromobiliai;
•
1,5 karto mažiau automobilių parkavimo vietų;
•
2 k. daugiau stovėjimo vietų dviračiams;
•
Daugiau viešųjų erdvių, pėsčiųjų zonų, draugiškos gatvės (ir be tranzito);
•
Rišlus dviračių trasų tinklas, išskirtos greito eismo dviračių trasos,
•
Viešasis transportas papildytas mažos talpos ekologiškų transporto priemonių maršrutais,
•
Išplėtotos dalijimosi sistemos, bepiločių automobilių eismas, transporto tarša – 5,0 % nuo
2016 m. lygio.
•
Ribojamas naujų didelių darbo vietų steigimas
•
Parkavimo lengvatų mažinimas.
Vilniaus DJMP apklausa parodė, kad Tuskulėnų transportiniame rajone, į kurį patenka ir projektuojama teritorija bei objektas, 2016 m. keliavimo būdų pasiskirstymas buvo:
35,3% - pėstieji, 0,7% - dviratininkai, 21,9% - VT, 35% - individualūs automobiliai.
Tokie rezultatai lyginant su DJMP siekiais rodo, kad VT situacija šalia projektuojamojo objekto yra gera ir turėtų būti išnaudota, o sąlygos dviračių ir kitų riedėjimo priemonių judėjimui turėtų
būti gerinamos, taip pat reikėtų skatinti ir judėjimą pėsčiomis. Sąlygos automobiliams turėtų būti
projektuojamos remiantis būtinaisiais logistikos poreikiais. Projekte siūloma išskirti greta sklypo
esančias draugiškas pėstiesiems ir ekologiškoms transporto priemonėms gatves, numatyti viešųjų erdvių ir pėsčiųjų zonų plėtra, šaligatvių sutvarkymas, įrengiant jas pagal universalaus dizaino
principu. Rekomenduojamas individualių elektromobilių naudojamo ribojamas aukšta parkavimo
vietų kaina (santykinė stovėjmo kaina – 0,7-0,8 x n (Eur). Ekologiškas aptarnaujantis transportas
ribojamas aptarnavimo periodais; taršaus transporto įvažiavimo ribojimas.

Pavadinimas

Vnt.

Kiekis

m2

13 585

SKLYPAS
Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas

1,1

Sklypo užstatymo tankis

%

76

Apželdintas plotas

%

15

Sklypo dangų plotas

%

75

vnt

8

Pastato aukštis

m.

17.4 m

Aukštų skaičius (pastato)

vnt

2+a

Aukštų skaičius (automobilių saugykla)

vnt

6

Pastato bendras plotas

m

11057

Automobilių vietų skaičius *
* 10m2 tribūnų ploto 1 vieta
PASTATAS

2

Administracinės patalpos

166

Auditorijos

192

Bendrosios erdvės

1849

Dopingo - medicinos patalpos

95

Inventoriaus patalpos

189

Maniežo ir apšilimo sektorius

6068

Masažo kabinetai

55

Pagalbinės patalpos

9

Persirengimo kambariai

421

Prekybos patalpos

451

Rūbinės

106

Techninės patalpos

233

Treniruoklių ir gimnastikos salė

761

Tribūnos

167

Žiniasklaida

238

Energinio naudingumo klasė

A++

Automobilių vietų skaičius (saugykloje)
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