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1. URBANISTINĖ IDĖJA
Žirmūnų lengvosios atletikos maniežo sklypas yra vaizdingoje vietoje visai greta paveldosauginiu požiūriu vertingo Tuskulėnų dvaro, Neries upės vingio. Kitoje Žirmūnų
gatvės pusėje vyksta vadinamojo Žirmūnų trikampio tvarkybos darbai – formuojama
viešoji erdvė. Projektuojant naują pastatą svarbu atrasti pagarbų santykį su Tuskulėnų
dvaru, išnaudoti šlaito perkritimą bei sukurti pėsčiųjų jungtį tarp Žirmūnų trikampio bei
dviračių tako, vedančio link Neries.
Lengvosios atletikos maniežo tūris projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, išlaikant
pagarbų atstumą nuo Tuskulėnų dvaro, paliekant pakankamai vietos jungčiai šiaurinėje dalyje, bei patogiam įvažiavimui detaliajame plane numatytoje vietoje iš sankryžos
Žirmūnų gatvėje. Tūris urbanistiškai reaguoja į Žirmūnų gatvės linkį savo kairiąja švelniai išlenkta siena, tokiu būdu tūris jautriai formuoja gatvės išklotinę ir vizualiai atrodo
minkštesnis – plastiškesnis.
Greta šiaurinės pastato sienos numatoma pėsčiųjų jungtis tarp Žirmūnų trikampio
viešosios erdvės link upės. Jungtis organiškai persipina su prie pastato pagrindinio įėjimo suformuota erdve bei ant šlaito siūlomu amfiteatru, jas papildo. Taigi, sukuriamas
ne tik lengvosios atletikos maniežas, bet ir visa tarpusavyje sujungtų viešųjų erdvių
sistema.

Aprašmas

SITUACIJOS SCHEMA SU ŽIRMŪNŲ TRIKAMPIO VIZIJA

2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Lengvosios atletikos maniežas dėl sklypo lokacijos yra
apžvelgiamas iš visų pusių – Žirmūnų gatvės, Tuskulėnų
dvaro viešosios erdvės, lygiagrečiai einančio dviračių tako
bei pro netoliese Žirmūnų gatvės stovinčių daugiabučių
langus. Galima sakyti, kad projektuojant lengvosios atletikos maniežą svarbūs visi penki fasadai.
Projektuojamas maniežas atrodo tarsi iš po žemių
ištraukta ir pakelta sklypo vejos dalis. Pastato masyvus
tūris įgilinamas šlaite pastato nulinės altitudės lygį sutapdinant su šlaito papėdėje besidriekiančiu dviračių tako
lygiu. Tokiu atveju, žvelgiant nuo Žirmūnų gatvės pusės
pastato aukštis vizualiai tėra 6,3 metrai – mažiau nei
Tuskulėnų dvaro. Žvelgiant nuo dviračių tako matomas
architektūriškai išreikštas pagrindinis įėjimas, į kurį veda
laiptai, su neįgaliesiems pritaikytu specialiu pandusu.
Didžioji patalpų, kurioms nereikalinga natūrali apšvieta
dalis suprojektuota šlaite. Virš jo išlindusioje maniežo
dalyje numatoma administracija, erdvus vestibiulis ir kitos patalpos, kurioms reikalinga saulės šviesa.
Virš žemės paviršiaus matomoje dalyje fasadų estetikoje vyrauja daugiaplaniškumas. Pirmame plane vyrauja
minimalistinis lygus stiklo paviršius. Už jo persišviečia
denginio erdvinė konstrukcija, persimatanti per stiklines
vitrinas, plastiškai „žaidžianti“ su medžiais, augančiais
prie Žirmūnų gatvės. Galima sakyti, konstruktyvinės
tektonikos sprendiniai kuria pastato išorinį įvaizdį.
Projektuojamas pastatas – santūriai išlindęs virš šlaito
– visiškai atsivėręs aplinkai. Apačioje esantis maniežas
matomas nuo Žirmunų gatvės lygio. Maniežo stogą
laikanti konstrukcija neslepiama bei kuria įsimintiną
fasado raišką bei pastato architektūrinį įvaizdį.

LANKYTOJŲ SRAUTŲ SCHEMA

3. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Pastato lygiai ir funkcija išdėstoma išnaudojant sklypą. Gatvės lygyje suprojektuotos visuomenines erdves, o maniežo bei technines patalpas perkeltos į žemutinį aukštą. Prie
pagrindinio įėjimo į upės pusę planuojama visuomeninė erdvė, prasitęsianti interjere.
Planuojami du aukštai, į kuriuos patenkama skirtinguose lygiuose: gatvės lygyje ir
maniežo lygyje, tokiu būdu yra atskiriami lankytojų ir sportininkų srautai.
Gatvės lygio aukšte planuojamos tokios patalpos kaip : vestibiulis, san. mazgai, kavinė
(vieta prekybai), rūbinė, auditorijos bei administracija, šiame aukšte numatomi lankytojų, sporto žiūrovų, konferencijų lankytojų, administracijos darbuotojų patekimai.
Požeminiame aukšte planuojamos patalpos : komentatorių kambarys, apšilimo erdvės,
persirengimo kambariai, treniruoklių ir gimnastikos salės, san. mazgai , techninės patalpos, trenerių patalpos, inventoriaus saugykla, masažo kabinetai, dopingo kabinetai,
papildoma bėgimo takelių erdvė, bus įrengiama balkone virš maniežo erdvės. Šiame
lygyje numatomi sportininkų, techninio aptarnavimo patekimai iš upės pusės. Sportininkai turi galimybę patekti į maniežą nesusiduriant su žiūrovais.

Papildomos bėgimo erdvės balkone analogas

Maniežo erdvės planas

Pagrindinio lygio planas

Vestibiulio vizualizacija

SKLYPO PLANAS

4. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ IR TRANSPORTO BEI PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Iš vakarų sklypas apribotas Žirmūnų gatvės su šalia einančiu pėsčiųjų taku. Rytinėje
pusėje palei upę eina dviračių ir pėsčiųjų takai. Atsižvelgiant į didelius pastato gabaritus, svarbu nenukirsti ryšių tarp šių pėsčiųjų arterijų. Šiaurinėje pusėje, palei pastatą
formuojamas tranzitinis takas, kurio viduryje yra kavinės terasa, iš jos lankytojai patenka į pastatą. Rytinis sklypo šlaitas išnaudojamas amfiteatrui, jis lengvai pasiekiamas
tiek nuo kavinės terasos, tiek nuo dviračių tako. Rytinėje sklypo dalyje, šalia dviračių
tako planuojama dviračių statymo aikštelė, tiek pastato lankytojams tiek praeiviams,
norintiems pasinaudoti amfiteatru ar lauko kavine.
Vertinant Vilniaus miesto darnios raidos tendencijas ir automobilių kiekio mažinimo
koeficientus daroma prielaida, kad dauguma lankytojų ir sportininkų maniežą pasieks
pėsčiomis, dviračiu ar kita gamtą tausojančia priemone. Dėl to pagrindinis įėjimas orientuotas į dviračių ir pėsčiųjų taką Neries pusėje.
Pietinė sklypo dalis ribojasi su esamu keliu, jis ir toliau bus naudojamas aptarnaujančiam transportui. Rytinėje sklypo dalyje formuojama rampa techniniams pastato
poreikiams. Šalia rampos numatomas ir atskiras sportininkų patekimas, kurio architektūrinė išraiška yra būdinga, pasikartojanti kontekste, pavyzdžiui Tuskulėnų rimties parko memorialo įejimui naudojamas analogiškas į šlaitą įkomponuoto įėjimo dizainas.
Lankytojų automobiliams šiaurinėje sklypo dalyje laikantis norminių atstumų nuo gyvenamųjų namų numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. Visi sklypo plano sprendiniai
pritaikyti žmonėms su negalia.

Laiptų su integruotu ŽN pandusu
analogas

Amfiteatro analogas

Lauko terasos analogas

Tuskulėnų rimties parko memorialo įėjimas

5. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS

Išnyrantį pastato tūrio stogą dengia augalinis sluoksnis, mazgo schema yra matoma
brėžinyje (skyriuje žemiau “7. pastato konstrukcijų sprendimai”)- perdanga su augaliniu sluoksniu yra tvirtinama ant metalinės santvaros.
Pagrindinės pastato laikančios konstrukcijos pagamintos iš metalo, tiek santvaros, tiek
kolonos. Atraminės sienelės formujančios įėjimą nuo upės pusės, gaminamos iš betono.
Visi pastato fasadai yra stikliniai, per kuriuos persimato santvaros bei pertvaros, kurios
yra pagamintos iš gipso kartono, lanksčiai transformuojamos pagal nuolat kintančius
lankytojų poreikius.
Virš pagrindinio įėjimo planuojamas konsolinis stogas, kurio apdailinė medžiaga yra
metalinis ažūrinis tinkliukas, grindų danga numatoma - liejamas betonas.

Konstrukcijų dizaino analogas

Žaliojo stogo analogas

Stiklinio fasado analogas

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

Žalieji stogai
Siekiant priderinti stogą prie šlaito ir užtikrinti penktojo fasado estatiką siūloma maniežo
stogą apželdinti. Žalieji stogai - inovatyvus stogo dangos pasirinkimas. Jiems naudojama mažai priežiūros reikalaujanti augmenija, pvz., sukulentai, tokie kaip sedumas bei
žolės, specialiai pritaikytos ekstremalioms oro sąlygoms ant stogų. Žaliųjų stogų įrengimo ir priežiūros išlaidos yra mažos ir yra patvaresnės už įprastus stogus.
PAGRINDINIAI ŽALIOJO STOGO PRIVALUMAI
•
Estetiškiau atrodantis stogas, kurio danga nenublunka ir nereikalauja daug
priežiūros:
•
Sumažinama kanalizacijos sistemos apkrova: žalieji stogai sulėtina lietaus vandens nuotėkį, todėl stiprių liūčių metu kanalizacijai netenka itin didelis krūvis;
•
Kovojama su šilumos salos efektu: priešingai nei betoninė stogo danga, žaliasis
stogas nevisiškai konvertuoja saulės energiją į šilumą, o vandenį – į garus. Šis stogas
turi aušinamą poveikį aplinkai, todėl karščiausiomis vasaros dienomis užtikrina optimalią patalpų temperatūrą;
•
Apsaugoma hidroizoliacinė membrana: žaliųjų stogų augalija padeda išvengti žalingo saulės spindulių ar lietaus poveikio membranai, todėl jos tarnavimo trukmė tampa
gerokai ilgesnė;
•
Triukšmo mažinimas: žalieji stogai pasižymi geresne garso izoliacija.

7. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

Pastato koncepcija - žolėje išpjautas ir ištrauktas velėnos gabalas. Ši idėja atsispindi
ir konstrukciniuose sprendimuose - apželdintas stogas laikosi ant erdvinio santvarų
tinklo. Tūrinė konstrukcija neslepiama, atvirkščiai, ji tampa svarbia pastato identiteto
dalimi. Dėl skirtingų aukščių sklype, iš Žirmūnų gatvės pusės matosi tik dalis išnyrusio
pastato. Gatvės išklotinėje žemės lygis beveik sutampa su konstrukcijų apačia taigi iš
ten tūris suvokiamas kaip erdvinė konstrukcija apsupta stiklo. Visa stogo konstrukcija
atremiama ant perimetru einančių kolonų. Pastato viduje, gatvės lygyje, virš maniežo
erdvės planuojamas balkonas, konsolinė dalis kabinama prie stogo konstrukcijų. Norint
turėti švarias stiklines plokštumas fasade, kuriamas specialus stogo ir fasadinės sistemos mazgas, kur monolitinė perdanga kraštuose nukertama kampu.

Architektūrinis stogo mazgas

Apželdinto stogo dangos analogas

Konstrukcijų analogas

8. PASTATO INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Sporto paskirties pastatas reikalauja specialių inžinerinių sprendimų jo aptarnavimui.
Tiek šildymo tiek vedinimo sprendimai negali apriboti minimalių dydžių sportinėms
veikloms. Atsiradę inžineriniai vamzdžiai tarp konstrukcinių pastato elementų darniai
papildys jų dinamišką vaizdą. Pastato rūsyje numatyta atskira patalpa visiems inžinieriniams įrenginiams (techninė patalpa) dabar jos plotas toks, kokio reikalauja projektavimo užduotis, tačiau, patalpa suprojektuota šalia išorinės sienos, taigi esant poreikiui
vėlesnėse projekto stadijose patalpą bus galima plėsti.
Energetiškai efektyvus pastatas - tai tarpusavyje optimizuotų, energiją taupančių pasyvių
ir aktyviųjų priemonių bei sprendimų visuma. Koncepcijos tvarumas, turi būti pagrįstas
papildomos išorinės energijos nereikalaujančiu energijos tausojimu ir efektyvia šilumos
gamyba, pastato energijos poreikių tenkinimui. Norminės pastato energijos sąnaudos
– santykinės šilumos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui [kWh/m2 per šildymo
sezoną] apskaičiuojamos pagal STR 2.01.02:2016 apibrėžtą tvarką, kuri yra Lietuvoje
patvirtinto europinio standarto LST EN 13790 „Energetinės pastatų charakteristikos.
Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas“ adaptacija perkelta
į Lietuvos norminius dokumentus. Pastato energijos vartojimo rodikliai apskaičiuojami
pagal to paties reglamento (STR 2.01.02:2012) apibrėžtą tvarką, skaičiavimuose vertinant pirminės energijos sąnaudas pastato patalpų šildymui, vėsinimui, vėdinimui ir
apšvietimui. Taip pat įvertinamas karšto vandens ruošimo ir skirstymo efektyvumo rodiklis . Planuojama kad pagal STR 2.01.02:2016 šis A++ klasės energinio naudingumo
pastatas atitiks šiuos reikalavimus:

Pastaba: Pabrėžtina, kad pastatas atitiks aukštesnius nei A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus ir visos sąlygos bus visiškai išpildytos.

Sandarumas
Sandarumas yra viena iš esminių sąlygų, norint pasiekti atitinkamą energinio naudingumo klasę. Pastato sandarumas yra tiesiogiai proporcingas į patalpas neorganizuotai
patenkančiam oro kiekiui – infiltracijai. Mažaenerginiam pastatui šildymo sezono metu
infiltracijos keliu patenkantis oro kiekis daro ženklią įtaką šildymo sąnaudoms ir šiluminiam komfortui. Vasaros sezono metu sandarumas taip pat turi įtaką pastato vėsos
poreikiams. Pastato sandarumo vertės esant 50Pa slėgio skirtumui tarp išorės ir vidaus
B ir C klasės A, A+, A++ klasės 1,5h-1 0,6h-1 Planuojamas pastate sandarumas ne
didesnis už 0,3 h-1. Maksimalios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti. Šiluminės energijos sąnaudos šildymui – dydis įvertinantis energijos poreikį, reikalingą
pastato inžinerinėms sistemoms palaikyti patalpų mikroklimato reikalavimus: projektinė temperatūrą šildymo sezono metu.
Vėdinimas
Planuojama, kad A++ energinio naudingumo pastate, įrengta mechaninio vėdinimo mechaninio vėdinimo sistema - rekuperatoriaus naudingumo koeficientas bus ne
mažesnis kaip 90% o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamos energijos kiekis neviršys 0,45 Wh/m3. Rekomenduojamos racionalios priemonės pasiekti A++ energinio naudingumo klasę. Atlikus pirminį energinį planuojamo statyti pastato galimybių
įvertinimą buvo nustatyta, jog pagal užsakovo pateiktą informaciją mūsų teikiamame
pasiūlyme modeliuojamas pastatas atitiks A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. Siekiant pilnai išpildyti STR 2.01.02:2016 reikalavimus ir pastatui užtikrinti A++
energinio naudingumo klasę buvo suformuoti pastato atitvarų šiluminių charakteristikų
rekomendacijų rinkiniai, kurių kiekvienas, modeliuojamam pastatui, užtikrina savitųjų
šilumos nuostolių reikalavimų išpildymą A++ energinio naudingumo klasei. Lentelėje
pateikiamas planuojamas modeliuojamo pastato, atitvarų apšiltinimo rekomendacijų
rinkinys: Lentelė 1. Atitvarų šiluminių izoliacijų rinkinys Šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K Išorinė siena* Ne daugiau 0,10 Stogas Ne daugiau 0,08 Durys Ne daugiau
1,00 Langai Ne daugiau 0,75 Planuojamas pastato šildymo sistemos- inovatyvios žematemperatūrinės, komfortinės, pasižyminčios itin aukštu energiniu efektyvumu.

Šilumos ir vėsos šaltiniai- geoterminiai ir aeroterminiai šilumos siurbliai. Atitvarų
šilumos perdavimo koeficiento vertės bus parenkamos ir apskaičiuotos siekiant racionaliausių sprendimų C1 rodiklio prielaidos: Energijos vartojimo efektyvumui įvertinti
reikalingi duomenys apie pastato vėdinimą, šildymą, vėsinimą ir apšvietimą. Siekiant
užtikrinti A++ reikalavimus numatoma naudoti itin efektyvius inžinierinius sprendimus, užtikrinančius mažą elektros energijos naudojimą, o taip pat projektavimo metu
bus nagrinėjama galimybė panaudoti saulės fotovoltinius elementus, kurie užtikrins
būtiną ne mažesnį kaip 50% energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
C2 rodiklio prielaidos: Energijos vartojimo efektyvumui pasiekti numatoma pagal
poreikius karštą vandenį ruošti panaudojant šilumos siurblius ir saulės fotovoltinius
elementus.
Galutinis energinis įvertinimas
Galutinis energinis pastato įvertinimas ir jo atitikimas A++ energinio naudingumo
klasei bus atliekamas pagal su užsakovu suderintą atitvarų šiluminių charakteristikų
rinkinį ir aukščiau išvardintas skaičiavimo prielaidas.

Maksimalios šiluminės energijos sąnaudos
Šiluminės energijos sąnaudos šildymui – dydis įvertinantis energijos poreikį, reikalingą
pastato inžinerinėms sistemoms palaikyti patalpų mikroklimato reikalavimus: projektinė temperatūrą šildymo sezono metu. Numatoma kad pastatas bus A++ energinio
naudingumo klasės kurio šildomas plotas apie 8500 m2 ir sąnaudos šildymui neviršys
5 kWh/(m2xmetai). Pav 1. Kiekvieno mėnesio šiluminės energijos poreikis pastatams
šildyti Pastatas tenkins maksimalių šiluminių sąnaudų reikalavimą keliamą A++ energinio naudingumo klasės pastatams.

9. PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI

Pastatams turi būti projektuojama apsaugos nuo žaibo sistema.
Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais, kad būtų užtikrintos
privažiavimo galimybės gaisrinės saugos automobiliams.
Pastate numatoma spindulinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines,
elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų
reikalavimus. Pastate numatomi dūmų signalizatoriai.
Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas, plovyklas ir panašias patalpas.
Patalpose, kuriose numatoma daugiau nei 50 žmonių, turi būti numatytos angos
dūmams šalinti.
Evakuacija - planuojami tiesioginiai išėjimai iš abiejų aukštų, numatoma papildoma
evakuacinė laiptinė iš maniežo erdvės, taip pat evakuacija galima pagrindiniais laiptais.
Medžiagos naudojams teik apdailai, tiek laikančioms konstrukcijos turi atitikti reikiamą
ugnies atsparumo klasę.
Praėjimų pločiai projektuojami vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais.

10. PASTATO IR SKLYPO BEI SKLYPO PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų pritaikytas naudotis visiems, tame tarpe ir
žmonėms su negalia. Sukuriamas tiesioginis patekimas į pastatą tiek iš Žirmūnų g. tiek
iš tako prie upės pusių. Kadangi iš upės pusės iki pastato šlaitas yra statesnis laiptuose
įkomponuojamas zigzago formos norminį nuolydį atitinkantis pandusas neįgaliesiems.
Tribūnose numatytas treniruočių ir varžybų stebėjimui. Persirengimo kambariuose numatyta ir neįgaliesiems prieinamas dušas, persirengimo vieta.

11. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI

Sklypo plotas: 12303.4 m2
Sklypo užstatymo intensyvumas: 0.92
Sklypo užsatymo tankis: 0.6
Pastato bendrasis plotas: 11324.6 m2
Pastato naudingasis plotas : 8473 m2
Pastato tūris: 112201.6 m3
Aukštų skaičius : 2 aukštai
Pastato aukštis : 15.5 m

