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1. Konkurso objektas
Konkurso objektas: Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, architektūrinės
idėjos projektinių pasiūlymų ir parengiamųjų darbų, statybos techninio projekto, BIM modelio
parengimo, pagrindinių pastato erdvių interjerų bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#)

Pav. 2 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane
(šaltinis: https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0)

Pav. 3 Konkurso objekto esama aplinka
(šaltinis: Konkurso organizatorius)
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2. Konkurso organizatorius ir Skelbėjas (Užsakovas)
Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius: Lietuvos
architektų sąjunga (toliau vadinama - LAS, organizatorius).
Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (pagal Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos suteiktą įgaliojimą) (toliau vadinama - VVK, Skelbėjas (Užsakovas)).
3. Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas
Konkurso rūšis: Atviras projekto konkursas.
Konkurso tipas: Projekto konkursas.
Konkurso etapiškumas: Vieno etapo konkursas.
4. Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė
Konkurso tikslas: nustatyti projekto konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys tinkamiausius pastato
projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus
reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose. Šio konkurso laimėtojais bus
laikomi I-ą, II-ą ir III-ią vietas užėmę dalyviai, kuriems bus įteiktos šios premijos: I-os vietos
laimėtojui skiriama 9000 Eur, II-os - 7000 Eur, III-ios - 4000 Eur. Perkančioji organizacija turi teisę
projekto idėjos įgyvendinimo paslaugas (projekto idėjos statybos projektinių pasiūlymų ir
parengiamųjų darbų, techninio projekto, BIM modelio parengimo bei projekto priežiūros vykdymo
paslaugas) pirkti neskelbiamų derybų būdu, derėtis kviečiant I-os, II-os ir III-ios vietų laimėtojus.
Šios neskelbiamos derybos bus vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Sprendžiamos problemos esmė:
1. išnagrinėti sklypo užstatymo galimybes, sukurti geriausią architektūrinį-urbanistinį sprendimą,
tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius ir
rengiamus reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus;
2. suprojektuoti pastatą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su
esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo
kultūros paveldo objektais (Vilniaus senamiesčiu), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius
vizualinius-erdvinius rakursus.
5. Konkurso dalyviai
Iki 2020-06-30 10:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g.
1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) buvo pateikta 20 darbų (darbų eilės numeracija, pateikta žemiau
esančioje lentelėje, sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką). Pastebėta, kad yra projektų sąrašo
neatitikimas: projektas devizu „MOBY“ pateiktas tik fiziškai (konkurso Skelbėjas gavo tiekėjo,
pateikusio projektą „MOBY“, pretenziją dėl nespėto per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę
sistemą (toliau vadinama - CVP IS) laiku pateikti projekto, tačiau konkurso Skelbėjo viešųjų pirkimų
komisija pretenziją atmetė). Iki skelbime apie konkursą nurodyto termino pabaigos per CVP IS gauta
projekto devizu „ŠVIESOS SAVO KELIĄ“ skaitmena, tačiau iki skelbime apie konkursą nurodyto
termino pabaigos negauta šio projekto fizinė pakuotė. LAS birželio 30 d. gavo pranešimą iš UAB
„DHL Lietuva“ apie pakeliui iš Australijos keliaujančią siuntą, pagal požymius atitinkančią
konkursui skirtą fizinę pakuotę. Ši siunta LAS pasiekė š.m. liepos 10 d.
Eilės Nr.
1.
2.
3.
4.

Turinys
L4M
ŽIRMŪNŲ MANIEŽAS
RUNNING AT FULL SPEED
MOVE
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

LENGVAI (1)
METRAS
LENGVAI (2)
ATLETAS
N.UOGA.S
ATLETO
KIETAS RIEŠUTĖLIS MIESTE
SPORTO KALNAS
JUNGTIS
SODAI
BPM
MOBY (iki 2020-06-30 10:00 val. nepateikė projekto dokumentų elektroninėmis
(CVP IS) priemonėmis)
VILNIAUS OLIMPINIS TAKAS
TUSCANU
ATHLON
MARŠ
ŠVIESOS SAVO KELIĄ (iki 2020-06-30 10:00 val. nepateikė projekto dokumentų
fizinėmis priemonėmis)

6. Vertinimo komisijos sudėtis, vertinimo komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius,
konkurso koordinatorius, recenzentai
Vertinimo komisija sudėtis (5 (penki) nariai):
Eilės Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas ir pavardė
Mindaugas Pakalnis
(deleguotas VVK)
Rimantas Mikaitis
(deleguotas VVK)
Rolandas Liola
(deleguotas LAS)
Tumas Mazūras
(deleguotas LAS)
Tadas Balčiūnas
(deleguotas LAS)

Pareigos
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vyriausiasis miesto architektas
Lietuvos lengvosios atletikos federacijos direktorius
UAB „Arches“ architektas
UAB „JAD“ architektas
UAB „T. Balčiūno architektūros biuras“ architektas

Vertinimo komisijos pirmininkas: Mindaugas Pakalnis (Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Vyriausiasis miesto architektas).
Atsakinga sekretorė: Daiva Šereikienė (LAS administracijos vadovė).
Konkurso Koordinatorius: Andrius Bakšys (LAS, architektas).
Recenzentai:
1. Povilas Čepaitis (UAB „JAD“ architektas);
2. Darius Linartas (VGTU Architektūros fakulteto doc., dr., architektas).
7. Konkurso organizavimo terminai
Eilės Nr.
1.
2.
3.

Data
2020-03-05
2020-04-22
2020-06-30

Konkurso etapas
Konkurso sąlygų viešas pristatymas
Konkurso paskelbimas
Konkurso darbų pateikimas
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4.
5.
6.

2020-07-09
2020-07-14
2020-08-27

Konkurso darbų viešas pristatymas
Konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis
Pakartotinis konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis

8. Konkurso eiga
Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, architektūrinio projekto konkursas vyko
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 patvirtintomis Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis,
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais.
Skelbimas
apie
pirkimą
2020-04-22
buvo
paskelbtas
CVP
IS
(https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-603577). Taip pat, skelbimas apie konkursą
2020-04-25 buvo paskelbtas LAS tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/konkursai/laskonkursai/paskelbtas-lengvosios-atletikos-maniezo-konkursas/).
Pateikus konkurso sąlygas dalyviams ir prasidėjus klausimų-atsakymų ir sąlygų patikslinimo
laikotarpiui, paruošti atsakymai į pateiktus klausimus. Neesminiai konkurso sąlygų keitimai bei
papildymai buvo išsiunčiami visiems užsiregistravusiems konkurso dalyviams, nenurodant, kuris
dalyvis buvo klausimo autorius. Konkurso Skelbėjui pavėlavus pateikti atsakymą į konkurso dalyvio
klausimą per konkurso sąlygose numatytą terminą, 2020-05-08 konkurso darbų pateikimo data iš
2020-06-23 buvo pakeista į 2020-06-30.
2020-06-30 konkursui buvo pateikta 20 darbų, savo fizinio pateikimo (planšečių ir maketų)
sudėtimi atitinkantys konkurso sąlygose keliamus apimties reikalavimus, kurie 2020-07-01 paskelbti
LAS tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/konkursai/maniezo-konkurso-darbai/) ir 2020-0702 buvo išeksponuoti LAS (adresas: LAS, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas). 2020-07-09
vyko konkursui pateiktų darbų pristatymas visuomenei, Vilniaus miesto bendruomei, konkurso
dalyviams. Taip pat su konkursui pateiktais darbais buvo galima susipažinti LAS tinklapyje bei
ekspozicijoje LAS patalpose.
9. Vertinimo komisijos posėdis
Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2020-07-01 LAS tinklapyje
(http://www.architektusajunga.lt/konkursai/maniezo-konkurso-darbai/) paskelbtus ir 2020-07-02
LAS (adresas: LAS, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) išeksponuotus konkursinius darbus.
2020-07-14 LAS (adresas: LAS, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) vyko (vienas)
uždaras vertinimo komisijos posėdis. 2020-08-27 vyko pakartotinis uždaras vertinimo komisijos
posėdis, atsižvelgiant į konkurso Skelbėjo UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ raštą Nr. 10-BP(151.9), adresuotą „Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, architektūrinio projekto
konkurso“ vertinimo komisijai. Abu vertinimo komisijos posėdžiai vyko analogiška tvarka, kurių
metu buvo pasiekti vienodi vertinimo rezultatai, todėl žemiau pateikiamas principinis posėdžio eigos
aprašymas.
Posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai, recenzentai, posėdžio sekretorė,
koordinatorius. Recenzentai konkurso vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną konkursui
pateiktą darbą. Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas pateiktas
projektas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso
vertinimo komisija nusprendė:
1. priimti vertinimui 19-a konkursui pateiktų tiekėjų projektų, atitikusių minimalius konkurso
sąlygose išdėstytus reikalavimus;
2. nepriimti vertinimui tiekėjų projektų devizais „MOBY“ ir „ŠVIESOS SAVO KELIĄ“, nes jie
pažeidė konkurso sąlygų 67-ą punktą: „Projektas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai
CVP IS priemonėmis, o fizinės formos vokai (pakuotės) su 61-62 punktuose nurodyta medžiaga
šiuo adresu: LAS, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva, iki skelbime apie konkursą nurodyto
termino pabaigos, Lietuvos laiku“.
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Toliau, dalyvaujant recenzentams, vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą
aptartas kiekvienas vertinti priimtas projektas. Apie kiekvieną vertinimui priimtą projektą pasisakė
kiekvienas vertinimo komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas konkurso vertinimo komisijos
narys vertino (reitingavo balais nuo 0 iki 10 balų) kiekvieną vertinti priimtą darbą pagal tris konkurso
sąlygose išvardintus kriterijus (urbanistinis integralumas, originali ir vientisa idėja, inovatyvumas ir
atitiktis darnaus vystymosi principui), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso sąlygose.
Kiekvieno konkurso vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje.
Vertinimo komisija sustatė preliminarią projektų eilę balų mažėjimo tvarka:
Konkursinio projekto
vieta projektų eilėje
1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Konkursinio projekto
devizas
ATHLON
KIETAS RIEŠUTĖLIS
MIESTE
L4M
VILNIAUS OLIMPINIS
TAKAS
ATLETO
SPORTO KALNAS
MOVE
ŽIRMŪNŲ MANIEŽAS
JUNGTIS
ATLETAS
BPM
TUSCANU
LENGVAI (2)
N.UOGA.S
METRAS
LENGVAI (1)
MARŠ
RUNNING AT FULL SPEED
SODAI

Konkursinio projekto
įvertinimas balais
97,0
93,0
83,4
82,0
75,6
75,6
69,6
68,8
61,8
57,6
57,0
56,0
55,6
55,2
54,8
53,4
52,8
52,0
51,2

Vertinimo komisija pateiktus konkursinius projektus vertino atsižvelgiant į tai ar jie atitiko
konkurso šiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir tikslus.
Galutiniai projekto konkurso rezultatai (po vokų atplėšimo ir kvalifikacijos patikrinimo) bus
paskelbti LAS tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/category/konkursai/).
Po neskelbiamų derybų, derėtis kviečiant I-os, II-os ir III-ios vietų laimėtojus, su konkurso
laimėtoju bus sudaroma pirkimo sutartis dėl Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje,
projektinių pasiūlymų ir parengiamųjų darbų, statybos techninio projekto, BIM modelio parengimo,
pagrindinių pastato erdvių interjerų ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų.
Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba per
5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo dokumentuose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiosios
organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį
Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė
sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui,
kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutartį, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.
10. Vertinimo komisijos ir recenzentų komentarai apie konkursui pateiktus darbus
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Vertinimo komisija 2020-07-14 ir 2020-08-27 vykusiuose uždaruose posėdžiuose išsakė
vertinimus apie visus vertinimui priimtus projektus.
Konkursui visų pateiktų (taip pat ir nevertintų) darbų apibūdinimams panaudota konkurso
vertinimo komisijos komentarai ir konkurso recenzentų pateiktos recenzijos.

10.1. Konkursinis darbas „ATHLON“ - 1 vieta projektų eilėje
Pav. 4 Konkursinio darbo „ATHLON“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Autoriai pavadino projektą graikišku žodžiu ATHLON, kuris reiškia „varžybos“, tuo tikėdamiesi,
kad šis pastatas taps sąžiningų ir garbingų varžybų (taip pat ir architektūrinių) namais, bei naujų
talentų kalve. Dekonstravus pastato programą ir išskaidžius į mažiausius galimus elementus laikantis
funkcinių reikalavimų, sklype tūriai dėstomi atsižvelgiant į artimiausią urbanistinį kontekstą. Taip
suformuojamos trys urbanistinės dedamosios - dvaro mastelio administracijos korpusas, maniežo
didžiojo tūrio ir pailgo apšilimo korpuso, proporcijomis reaguojančio į vyraujantį Žirmūnų urbanistinį
charakterį. Mažiausias korpusas pietinėje pusėje - dedikacija Tuskulėnų dvaro kaimynystei. Pastato
tūrių kompozicija ir tarpas tarp jų leidžia suformuoti sklandžią komunikacinę bei vizualinę skersinę
jungtį per sklypo vidurį su upės terasa ir viešąją erdvę sklypo rytuose. Jaučiamas visų sudedamųjų
dalių apgalvojimas, saikas ir realumas. Net pastato aukštis - 15 m - sufleruoja apie įvertintus realius
stambiaatramių konstrukcijų aukščius, o ne imitacinį stogo suploninimą.
Sklypo sprendiniai
Kadangi sklypas turi išreikštą reljefą, tai pastatas projektuojamas taip, kad ši duotybė būtų
išnaudota pastato naudai - tūriai komponuojami viršutinėje terasoje, todėl žemesnėje, išvengiant daug
žemės darbų, susiformuoja cokolis ir vystoma viešoji erdvė. Projektu koreguojama viena aktyviausių
paupyje praeinanti dviračių trasa, įtraukiant ją į pastato viešąją erdvę ir išsprendžiant dabar ten
susiklosčiusį susiaurėjimą. Pastatą apsups trijų tipų viešosios erdvės - reprezentacinė, ties įėjimais į
pastatą pastato vakaruose; gamtinė, su pandusu sklypo šiaurėje; ir atvira zona – minėtas takas sklypo
rytuose, išilgai upės. Projektuojamos dvi parkavimo aikštelės - viena labiau dedikuota žiūrovams ir
personalui, o kita daugiau orientuota į sportininkus. Iš viso sklype suprojektuotos 66 parkavimo
vietos, įskaitant parkavimo vietas žmonėms su negalia, elektromobilių pakrovimo stotelę ir laikino
sustojimo vietas (kurjeriams, taksi, stambiagabaričių daiktų atvežimui). Taip pat numatytos trys
vietos sportininkų komandas arba žiūrovus atvežantiems autobusams.
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Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Maniežo medžiagiškumas - lakoniškas, numatomos vos kelios medžiagos, jos parinktos
argumentuojant kiekvieną iš jų. Pastatą supa blokiniai surenkamų panelių daugiabučiai, siūloma į tai
pažvelgti naujai ir šią technologiją panaudoti pastato žemesniems tūriams išorinį sluoksnį užbaigiant
su reljefine struktūra. Pastato didysis tūris - šlifuoto nerūdijančio plieno plokščių fasadinė sistema.
Lengvas medžiagos blizgumas sukuria refleksus ir minkština tūrio siluetą. Įstiklintai fasadų daliai
numatoma slėpto rėmo sistema, kurios struktūrinė ritmika yra suderinta su reljefiniu fasadu.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Numatyti du įėjimai/holai į pastatą, atskiriant lankytojų ir sportininkų srautus dar lauke.
Tinkamas ir logiškas sprendinys varžybų metu, bet galimai painus kitu laiku, arba ne taip aiškiai
profiliuotėms komplekso lankytojams. Abeji holai labai ankšti, minimalios erdvės ekspozicijai.
Judėjimas tarp lygių nesklandus (uždaros laiptinės ir liftai). Ne visai racionali persirengimo patalpų
vieta įėjimo ir maniežo atžvilgiu, bet bendrai žemutinio aukšto išplanavimas lankstus ir itin aiškus.
Maniežo planavimas racionalus ir lankstus, bet skirtingų panaudojimo scenarijų schemos nepateiktos.
Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pasirinkta kombinuota klijuoto medžio, gelžbetonio ir plieno konstrukcija. Pateiktas tik glaustas
aprašymas, bet interjero vaizduose matomas skiriamas didelis dėmesys estetiškam konstruktyvo
apipavidalinimui.
Aiškiai ir išsamiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei.
Interjerų dizainas
Aprašyta ir vizualizacijose matoma siūloma interjero apdailos medžiagų paletė (perforuoti metalo
lankstiniai, balta spalva, medis, akcentinė spalva) skoninga ir atitinkanti pastato paskirtį. Netikėtas ir
konceptualus sprendinys maniežo interjere eksponuoti vaizdą į Tuskulėnų dvarą. Tokį sumanymą
pateikė vienintelis iš dalyvių.
Kiti pastebėjimai
Išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai. Išsamiai aprašyti gaisrinės saugos ir universalaus dizaino sprendiniai.
Darbas išsiskiria vientisumu, konceptualumu ir patraukliu pateikimu.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Konkursinis darbas dėka proporcingo pastato išskaidymo į tris atskirus tūrius organiskai
integruojasi į urbanistinę aplinką. Atskirų pastato tūrių mastelio ir proporcijų pajautimas autorių
projektą daro harmoningu ir tinkamai derančiu su Tuskulėnų dvaro ansambliu, Žirmūnų gatvės
išklotine ir Neries krantinės zona.
Pastatų funkciniai išplanavimai profesionalūs ir pagrįsti. Projekte daug dėmesio skirta pastatų
inovatyvumui ir darnumui.
10.2. Konkursinis darbas „KIETAS RIEŠUTĖLIS MIESTE“ - 2 vieta projektų eilėje
Pav. 5 Konkursinio darbo „KIETAS RIEŠUTĖLIS MIESTE“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)
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Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Visi darbai susidūrė ir daugiau ar mažiau sprendė tuos pačius klausimus: jungtys tarp paupio
rekreacinių zonų ir Žirmūnų mikrorajono, projektuojamo pastato santykis su Tuskulėnų Dvaro
kompleksu, Projektuojamo statinio vaidmuo Žirmūnų gatvės išklotinėje. Ir nors jaučiasi, kad pastato
tūriai Žirmūnų gatvės pusėje formuoja atpažįstamą gatvės užstatymo liniją, tačiau komplekso
smulkinimas atskirais korpusais ir slėpimas po žeme nurodo, kad autoriai prioritetą atidavė vizualinių,
erdvinių kanalų formavimui, pagarbiam santykiui su Tuskulėnų dvaru. Stambiausias komplekse
maniežo tūris ties dvaru užapvalinamas ir maskuojamas besiblokuojančiu žemesniu korpusu.
Šiaurinėje sklypo dalyje iš po žemės kyšo tik apšilimo erdvės stoglangis, dviračių stoginė ir laiptinės
sportininkų įėjimui tūris. Taigi darbas priskirtinas vieniems iš labiausiai „požeminių“ ir išskaidytų
variantų su visais iš to išplaukiančiais privalumais (erdviniai ryšiai, pagarba dvaro kompleksui) ir
trūkumais (dideli žemės darbų kiekiai, išaugę kaštai, natūralios šviesos patekimo vietų ribotumas,
pastato paskirties suvokimo ir urbanistinių formančių silpnėjimas).
Sklypo sprendiniai
Pagrindinis reprezentacinis žiūrovų įėjimas siūlomas pietvakariniame sklypo kampe, prieš kurį
formuojama viešoji erdvė, skirta sukaupti intensyvius žmonių srautus renginių metu. Autorių
nuomone kartu su pėsčiųjų perėja ši viešoji erdvė yra esminis elementas, būtinas siekiant integruoti
projektuojamą sporto maniežą ir Tuskulėnų Dvarą į Žirmūnų mikrorajonų urbanistinių erdvių
sistemą. Šiaurinėje dalyje smulkesnių tūrių kompozicija ženklina atskirą įvažiavimą ir patekimą
personalui ir sportininkams. Nuo judrios Žirmūnų gatvės pusės smulkesni komplekso tūriai atskiria
ir formuoja atvirą erdvę, kurioje numatytas 40 vt. parkingas (iš viso sklype 45 vietos). Iš šios
parkavimo aikštelės projektuojamas sportininkų įėjimas į pastatą.
Norint užtikrint žmonių srautus tarp viršutinio Žirmūnų g. lygio ir tarp Neries tako projektuojami
laiptai, prie jų įrengiamas atviras keltuvas žmonėms su negalia.
Ūkinio ir autobusų transporto privažiavimo klausimai nedetalizuoti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasadams naudojamas šviesaus šilto atspalvio pluoštinio cemento plokštės, kurios yra lengvos ir
ilgaamžės. Kolonų apdailai eksterjere naudojamas medis. Taip siekiama sureaguoti į dviprasmišką
aplinką: miesto gyvenamojo rajono ir rekreacinės paupio erdvės sandūrą.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Numatyti du atskiri, tarpusavyje nesujungti įėjimai į pastatą. Griežtas srautų atskyrimas logiškas
varžybų metu, bet likusiu laiku gali klaidinti atvykėlius. Pirmo aukšto lygis aiškiai ir logiškai
suplanuotas, bet treniruočių/apšilimo erdvė siaura ir gali būti sudėtinga ją lanksčiai panaudoti
(schemos nepateiktos). Taip pat ryšys tarp pirmo ir antro aukštų nėra intuityvus (uždara laiptinė).
Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pateiktas aiškus, bet nedetalizuotas konstrukcijų sprendinių aprašymas. Konstrukcinė schema
standartinė, išskyrus kesoninio tipo klijuoto medžio sijų denginį maniežo erdvėje.
Labai detaliai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai pagal atskiras projekto dalis, taip pat
sprendinių atitikimas energinio naudingumo A++ klasei.
Interjerų dizainas
Visai nepateiktas interjero sprendinių aprašymas, tik gana schematiški vaizdai. Interjere
dominuoja klijuoto medžio sijų konstruktyvas ir ryškiai raudono atspalvio maniežo erdvės danga.
Kiti pastebėjimai

9/37

Pateikti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams sprendinių
aprašymai, bet gana standartiški.
Itin detaliai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, nors ir iš esmės standartiniai, bet demonstruoja
dalyvio pasiruošimą spręsti šiuos klausimus vėlesnėse projekto stadijose.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams.
Pateiktas išsamus paveldosauginės dalies aprašymas, bet nėra aišku, kaip tai įtakoja projekto
sprendinius.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Didelis pastato tūris išskaidytas į įmanomai mažus, žmogaus mastelio tūrius ir visas kompleksas
formuojamas laisvo užstatymo principu. Didžiosios salės tūris patalpintas arčiau Tuskulėnų dvaro
pastatų, tačiau priestatas sušvelnina santykį su jautria gamtine ir urbanistine aplinka. Automobilių
parkavimo aikštelė atitraukta nuo gatvės ir paslėpta už treniruočių korpuso tūrio. Tokiu būdu
sėkmingai formuojama Žirmūnų gatvės išklotinė. Tūrių kompoziciją sėkmingai papildo parinktos
medžiagos - betonas ir medis - ir sukuria atpažįstamą ir aiškiai artikuliuotą architektūrinę kalbą. Šis
projektas priskirtinas tai darbų grupei, kuri puikiai suvokė miesto ir upės ryšio būtinumą ir suformavo
šią jungtį – miestiečiai gali nekliudomai patekti nuo gatvės į upės terasas. Pastato funkcinė schema
labai logiška, aiški ir suprantama. Pagrindinių įėjimų išdėstymas susietas su įvažiavimais, įėjimai
matomi, sportininkų ir lankytojų srautai atskirti. Parinkta novatoriška statinio konstrukcija: betono
kolonos ir klijuoto medžio konstrukcijos eksponuojamos ir užduoda tona interjero formavimui.
Išsamus inžinerinių sistemų aprašymas, išnagrinėti gaisriniai sprendiniai, pateikta ganėtinai detali
tokiai stadijai paveldosauginė analizė.
10.3. Konkursinis darbas „L4M“ - 3 vieta projektų eilėje
Pav. 6 Konkursinio darbo „L4M“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pasiūlymas priklauso tai darbų grupei, kuriuose objektas yra kiek įmanoma vizualiai žeminamas
ir skaidomas siekiant Žirmūnų gatvės išklotinės silueto charakterio išlaikymo, dėl saikingo pastatų
aukščio ir atsiveriančių į upės pusę tarpų sudaro galimybę jausti Neries upės prieigas ir apžvelgti
Sapieginės kalvas. Šis siekis esamoje urbanistinėje situacijoje logiškas, tačiau kaip ir visi kokybiniai
dalykai turi ir savo „kainą“ - tiek ekonominę, tiek racionalumo - išilgėję komunikacinių ryšiai, pastato
naudingo ploto ir viešųjų erdvių santykis, žemės darbų kiekiai, požeminių ir antžeminių aukštų kiekis
(iš viso net 4).
Sklypo sprendiniai
Pagrindinis automobilių patekimas į sklypą yra numatomas iš Žirmūnų gatvės, įrengiant
papildomą transporto judėjimo juostą pusės šiaurinėje teritorijos dalyje. Šalia projektuojama
automobilių stovėjimo aikštelė (60 vietų), kuri, renginių metu gali būti išplečiama parkuojant
automobilius ant šiaurinio korpuso stogo (+ 60 vietų). Nevykstant renginiams šiaurinėje dalyje esantis
stogas gali būti naudojamas visuomeninei, sporto ar kitų renginių veiklai. Šiaurinis įėjimas į pastatą
tarnautų, kaip kasdieninis didžiausią lankytojų srautą galintis priimti objekto taškas. Kitoje, pietinėje
sklypo dalyje planuojamas antras patekimas į pastatą. Greta jo siūlomos kelios administracijai skirtos
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parkavimo vietos, vieša erdvė ir patekimas į antrame pasato aukšte suprojektuotą dar vieną (trečią)
viešą apžvalgos-sporto terasą išilgai viso rytinio fasado, kuri gali būti naudojama kaip lauko
treniruočių zona II pastato lygyje.
Minėtos terasos pakibimas uždaro pėstiesiems galimybę kirsti sklypą skersai ir deklaruojamas
visuomeniškumas bei tūrio skaidymas tarpais, tampa daugiau vizualinio efekto, nei funkciniu
sprendiniu.
Techninis objekto aptarnavimas numatomas per tik išimties atvejui skirtą įvažą iš Žirmūnų g.,
per bendrą parkingą, tuo pačiu yra daroma prielaida, kad krovinių privežimas į objektą nevyks
masinių renginių metu.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasadų išorinei apdailai yra naudojama metalinė ažūrinė vertikalių pasuktų plokštumų apdaila.
Autorių teigimu, tai tvari ir ilgaamžė apdailos sistema, kuri apsaugo pastatą nuo perkaitimo vasarą ir
nuo šilumos išsisklaidymo žiemą, Nereikalauja ypatingų priežiūros išlaidų bei gali būti pakartotinai
panaudota ir perdirbama. Kitos pastato dalys stiklinamos, naudojant fasadines sistemas. Terasos
aptveriamos berėmiu stikliniu turėklu. Projektuojamo pastato fasadais siekta nekontrastuoti su
esamais paveldosauginiais statiniais, kas sprendžiant iš privalomųjų vizualizacijų pavyko.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Įdomus sprendimas panaudoti pagrindinio maniežo balkoną, kaip holą ir atvykimo erdvę - erdvė
tikrai reprezentatyvi ir visuomet gyva. Pakankamai erdvės ekspozicijoms. Aiškus srautų atskyrimas
skirtingais lygiais, bet nėra aiškaus ir intuityvaus judėjimo tarp lygių (pavyzdžiui nuo įėjimo į
persirengimo patalpas). Architektūriškai pateisinamas, bet funkciškai abejotinas sprendimas dalį
patalpų (gimnastikos, treniruoklių salės) patalpinti atskirame bloke. Maniežo planavimas racionalus
ir lankstus, pateiktos skirtingų panaudojimo scenarijų schemos. Visa sąlygose nurodyta programa
išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pasirinkta klijuoto medžio sijų konstrukcija yra tvari ir estetiška. Fasadų konstrukcija racionali,
leidžianti kokybišką architektūrinį vaizdą išgauti ekonomiškomis priemonėmis. Atsižvelgta į esamą
triukšmingą gatvę, pateikti siūlymai dėl garso izoliavimo.
Aiškiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo A++
klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios architektūrinės priemonės, tiesa ne
iki galo aiškios (pavyzdžiui, paminėta, kad vengta didelių matmenų įstiklintų plokštumų pietiniame
fasade, bet pietinio korpuso tūris yra ištisai įstiklintas).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti, bet pateiktose vizualizacijose matomas solidus ir
skoningas vaizdas. Protingas konstrukcinių elementų panaudojimas leidžia minimaliomis
priemonėmis sukurti tinkamą paskirčiai architektūrinę išraišką.
Kiti pastebėjimai
Išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai. Preliminariai atlikta dinaminio energinio modeliavimo studija.
Išsamiai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, nors ir iš esmės standartiniai, bet demonstruoja
dalyvio pasiruošimą spręsti šiuos klausimus vėlesnėse projekto stadijose.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Objekto didžiųjų erdvių tūriai kiek įmanoma vizualiai žeminami ir skaidomi siekiant
kontekstualizuoti pastatą gana sudėtingoje aplinkoje (Žirmūnų mikrorajonas, Tuskulėnų dvaro
kompleksas, Neries pakrantės). Taip sukuriami skirtingo mastelio tūriai „užmezgantys dialogą“ su
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aplinka, formuoja Žirmūnų gatvės išklotinės silueto charakterį. Dėl saikingo pastatų aukščio ir
atsiveriančių į upės pusę tarpų sudaroma galimybė jausti Neries upės prieigas ir apžvelgti Sapieginės
kalvas. Įdomus sprendimas - suprojektuota dar viena (trečia) vieša apžvalgos-sporto terasa išilgai viso
rytinio fasado, kuri gali būti naudojama kaip lauko treniruočių zona II pastato lygyje.
Tačiau terasos pakibimas uždaro pėstiesiems galimybę kirsti sklypą skersai ir deklaruojamas
visuomeniškumas bei tūrio skaidymas tarpais, tampa daugiau vizualiniu efektu, nei funkciniu
sprendiniu. Sprendimas panaudoti pagrindinio maniežo balkoną kaip holą ir atvykimo erdvę suteikia
įėjimo zonai reprezentatyvumo ir gyvumo. Aiškus srautų atskyrimas skirtingais lygiais, bet nėra
aiškaus ir intuityvaus judėjimo tarp lygių (pavyzdžiui nuo įėjimo į persirengimo patalpas).
Architektūriškai pateisinamas, bet funkciškai abejotinas sprendimas dalį patalpų (gimnastikos,
treniruoklių salės) patalpinti atskirame bloke. Maniežo planavaimas racionalus ir lankstus, pateiktos
skirtingų panaudojimo scenarijų schemos. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
10.4. Konkursinis darbas „VILNIAUS OLIMPINIS TAKAS“ - 4 vieta projektų eilėje
Pav. 7 Konkursinio darbo „VILNIAUS OLIMPINIS TAKAS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Du pagrindiniai pastato tūriai yra įgilinami į žemę. Taip sumažinamas pastato aukštis (iki 10 m)
siekiant darniai įsikomponuoti į aplinką. Prie užapvalintų formų stiklinio pagrindo derinamas stačių
kampų konsoliškas parapetinis stogas, kuris autorių nuomone labiau būdingas Žirmūnų kontekstui.
Pastate yra numatomos apskirtos kiaurymės, kurios yra pabrėžiamos pavieniais akcentais: spiraliniais
apžvalgos laiptais rytinėje dalyje ir projektuojamais želdiniais prie įėjimo aikštės. Ties šia aikšte
pavyksta organizuoti skersinį praėjimą ir vizualinį ryšį su upe.
Sklypo sprendiniai
Sklype numatomas begalinis bėgiojimo takas (darbo devizas) jungiantis skirtingas erdves, kurio
lygiai varijuoja per reljefą aukštyn ir žemyn. Palei taką numatomos papildomos veiklos: apžvalgos
bokštelis išlendantis virš stogo ir apžvelgiantis tokias gretimybes kaip upę ir Tuskulėnų dvaro
teritoriją. Taip pat šiaurinėje sklypo dalyje numatoma laipiojimo siena, kuri užsilenkia į išsikišusią
pastato konsolę. Įėjimo aikštė, terasos laiptai apželdinami vietai būdingais augalais, aukštomis
žolėmis. Erdvėse numatomi pavieniai medžiai ir apskriti tūriniai suolai, lauko laiptai orientuoti į upės
krantinę, lauko bėgimo trasa. Jų pagalba funkciškai sujungiami skirtingi lygiai. Įvažiavimo vieta
pagal užduotį, tačiau parkingą numačius šiaurinėje sklypo dalyje jis nutolsta nuo sklypo centre
projektuojamo pagrindinių įėjimo mazgo - aikštės. Tiek funkciniai, tiek estetiniai komplekso
elementai kiek pabirę po visą sklypą, nesukuria loginės ir vientisos sistemos.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
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Fasadų aklintosios dalys numatomos iš balto natūralaus akmens reaguojant į supančią aplinką.
Koks tai akmuo ir kokia sienos konstrukcija nedetalizuojama. Taip pat fasade numatomi akcentiniai
apželdinimo elementai siejantys tūrius susupančia aplinka. Apatiniu pastato kontūru numatomos
vitrinos, kurios leidžia turėti vizualinį ryšį su supančia aplinka. Nenumatyti stoglangiai, todėl toliau
nuo perimetro esančios erdvės neturės reikiamos natūralios apšvietos.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Išskirtinai reprezentatyvi ir gyva atvykimo erdvė. Erdviame hole numatyta pakankamai vietos
ekspozicijoms. Sklandus ir intuityvus ryšys su kitomis komplekso patalpomis, numatytomis
apatiniame aukšte. Numatytas patekimas į pastatą iš abiejų pusių. Visos funkcijos išplanuotos
viename lygyje ir ergonomiškai išdėstytos aplink erdvią bendrą laukimo/poilsio erdvę.
Treniruočių/apšilimo zona erdvi su plačiomis lankstaus panaudojimo galimybėmis. Visa sąlygose
nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Detaliai, su schemomis aprašyti konstrukcijų sprendiniai. Pasirinkta klijuoto medžio sijų
konstrukcija yra tvari ir estetiška. Maniežo erdvėje numatyta kompozitinė medžio-plieno denginio
konstrukcija, kurios vaizdą pagyvina plieno templės.
Aiškiai, su schemomis, aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei. Nurodyti esminiai inžinerinės įrangos parinkimo kriterijai (pvz. Life cycle
cost).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai aprašyti išsamiai, su pavyzdžiais ir vizualizacijomis. Pateiktose
vizualizacijose matomas solidus ir skoningas vaizdas. Protingas konstrukcinių elementų
panaudojimas leidžia minimaliomis priemonėmis sukurti tinkamą paskirčiai architektūrinę išraišką.
Pasirinktą spalvų paletę pagyvina akcentinė žalia spalva.
Kiti pastebėjimai
Labai išsamiai, su schemomis, aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios
plėtros standartams sprendiniai.
Glaustai paminėtas atitikimas gaisrinės saugos reikalavimams, bet nepaminėta, kaip būtų
sprendžiama evakuacija iš tolimiausių rūsio dalies taškų.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams. Principinis
sprendinys išdėstyti visas funkcijas viename lygyje puikiai atitinka šiuos principus.
Numatyta bėgimo takų infrastruktūra lauke.
Ypač detalus ir išsamus projekto sprendinių pristatymas, išskiriantis darbą iš kitų dalyvių.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Projektas su aiškiais urbanistiniais ir architektūriniais sprendiniais. Lakoniškas dviejų tūrių
sujungimas centrinėje dalyje per pagrindinį įęjimą-visuomeninę aikštę- projektą daro išskirtiniu savo
sprendiniu iš daugumos projektų. Aikštės sprendiniai vykusiai apjungia du skirtingus tūrius į vieną
bendrą visumą. Profesionaliai išnaudotas reljefas pastato įgilinimui, ko dėka tūriai tampa žemesni,
labiau derantys su aplinka.
Tinkamas tūrio formos ir dydžio projektavimas greta su Tuskulenų dvaru irgi yra vienas iš
projekto privalumų.
10.5. Konkursinis darbas „ATLETO“ - 5-6 vieta projektų eilėje
Pav. 8 Konkursinio darbo „ATLETO“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)
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Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pastato tūris projektuojamas kaip dviejų tipologinių ašių perėjimo taškas. Iš Žirmūnų gatvės
pastatas atkartoja rajonui būdingą pailgų sovietinių daugiabučių tipologiją, o nuo upės pusės tūris
įgauna vientisas laužytas formas, reflektuojančias nenutraukiamos Neries upės tėkmę. Siekiant
pabrėžti pastato įėjimą bei sumažinti masyvių salių tūrių (anot autorių) „grėsmingumui“, aukščiau
pakeliama centrinio tūrio stogo kraštinė (14,4 m) ir nuleidžiamos salių stogų kraštinės (7-8 m) nuo
Žirmūnų gatvės pusės.
Sklypo sprendiniai
Šiaurinėje sklypo dalyje, prie Žirmūnų gatvės formuojamas lankytojų automobilių aikštelė su
trumpo sustojimo zona automobiliams bei autobusams greta įėjimo į pastatą. Tarp esamų daugiabučių
ir parkingo numatomas nedidelis medžių, žemaūgių augalų ruožas ir jungtis su pėsčiųjų taku einančiu
palei Neries upę. Sklypo rytinėje pusėje projektuojama nedidelė automobilių aikštelė skirta
administracijos darbuotojams ir treneriams (per abi aikšteles 95 vietos). Ūkinis privažiavimas
sprendžiamas pietinėje sklypo dalyje per esamą įvažą. Greta esanti žalia erdvė užsodinama nedideliais
medeliais. Priešais centrinį įėjimą formuojama aikštė. Rytinėje sklypo pusėje prie centrinio tūrio, po
pastato stogu, planuojama terasa sportininkams ir kitiems teritorijos lankytojams.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Norint sukurti minkštą foną paveldiniams Tuskulėnų dvaro pastatams bei priešingoje
projektuojamo sklypo pusėje esantiems daugiabučiams, šiaurinis ir pietinis fasadas projektuojamas
su vertikaliomis medžio lamelėmis. Tuo pačiu lamelės turėtų apsaugoti pastatą nuo saulės
perkaitinimo. Kad tūris neatrodytų toks masyvus, kaip pagrindinė fasado medžiaga pasirinktos
polikarbonato plokštės, kurių matinis atspindys autorių manymu suteiks lengvumo jausmą. Tačiau
žinant plastikų savybę senti ir prarasti pirmines savybes toks pasirinkimas didelei fasado daliai atrodo
ne itin ilgaamžis.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Erdvus, gyvas ir labai reprezentatyvus holas, jungiantis Žirmūnų gatvės lygį su upės pakrante.
Aiškus, logiškas ir racionalus išplanavimas ir srautų paskirstymas. Sklandus ir intuityvus judėjimas
po pastatą. Apšilimo erdvė numatyta atskirai nuo pagrindinės maniežo erdvės, bet pakankamai erdvi,
kad, atsisakius ją dalinančios kolonų eilės, būtų galima panaudoti įvairiems scenarijams (schemos
nepateiktos). Klausimų kelia gimnastikos ir treniruoklių salių vieta daugiaaukštėje pastato dalyje, nes
gali būti sudėtinga išvengti planuose matomų kolonų. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pateiktas aiškus, bet gana standartiškas konstrukcijų aprašymas. Įdomesnis fasadų konstruktyvo
sprendimas su dvigubu polikarbonato fasadu tarnauja kaip pasyvi energiją taupanti priemonė, taip pat
išskaido dienos šviesą ir sukuria vizualinį komfortą patalpose.
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Aiškiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai, bet ne jų atitikimas energinio naudingumo
A++ klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios architektūrinės priemonės
(dvigubas fasadas, daug dienos šviesos).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai gana išsamiai aprašyti, taip pat pateiktose vizualizacijose matomas
detalizuotas vaizdas, kuriam skirta daug dėmesio. Pateikta planuojamų naudoti medžiagų paletė
skoninga, numatoma monochrominė spalvų gama su akcentinėmis medžio apdailos plokštumomis ir
mėlyno atspalvio maniežo danga.
Kiti pastebėjimai
Išsamiai aprašyta pastato darnios plėtros standartams sprendiniai. Bet nepaminėtas atitikimas
energinio naudingumo klasei.
Aiškiai aprašytas atitikimas gaisrinės saugos reikalavimams ir universalaus dizaino sprendiniai.
Išsamus ir visapusiškas projekto pristatymas. Pateikta preliminari statybos darbų sąmata.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Komplekso kompozicinę schemą formuoja Žirmūnų gatvės ir gamtinė (upės) ašis. Remiantis šių
ašių kryptimis formuojamas vientiso plano kompleksas, suskaidytas atskirais tūriais. Tūrių skaidymas
padeda išvengti aklinos „tvoros“ įvaizdžio. Fasado linija palei Žirmūnų gatvę taisyklingai laiptuota
tiek plane, tiek aukštyje. Įvažiavimą į sklypą akcentuoja administracinių patalpų bloko tūris. Fasado
linija atsukta į gamtinę ašį gyvesnė, tarsi reaguoja į upės vingį. Tačiau šioje kompozicinėje sąrangoje
yra keletas nedidelių trūkumų: žvelgiant salės kampas galėtų labiau atidengti Tuskulėnų dvaro ir
parko vaizdą, taip pat nėra suformuota skersinio ryšio su gamtiniu karkasu. Lyginant su kitais darbais,
akivaizdu kad šis ryšys suteikia projektams gyvumo.
Fasado plastika palieka labai gerą įspūdį, parinktos medžiagos - šviesaus medžio lamelės, stiklas,
polikarbonatas - apsaugo pastatą nuo perkaitimo ir išsklaido šviesą.
Funkcinė schema tvarkinga, naudotojų srautai atskirti, projektavimo užduoties reikalavimai
įvykdyti pilnai. Visi sportiniai reikalai - gimnastikos, treniruoklių ir didžioji salės išdėstytos viename
lygyje, kas suteikia patogumo naudotojams.
Inžinerinių sistemų aprašymas aiškus, nors galėtų būti detalesnis ar labiau pritaikytas
projektuojama pastatui. Konstrukcijos parinktos racionaliai, aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai.
10.6. Konkursinis darbas „SPORTO KALNAS“ - 5-6 vieta projektų eilėje
Pav. 9 Konkursinio darbo „SPORTO KALNAS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pastatą dėl į apželdinto kalvelę „paskandinto“ pietinio fasado ir stogo bandoma paversti
nematomu, kuriant pagarbų ir neutralų foną Tuskulėnų dvarui, kai tuo tarpu leidžiantis Žirmūnų gatve
miesto centro link, pastato šiaurės-vakarų kampas akcentiškai išnirtų per vitrinas eksponuodamas
vidinę maniežo erdvę. Autoriai šį sprendimą tapatina su Tuskulėnų koplyčios-kolumbariumo
architektūrinės išraiška. Kaip problema įvardinamas objekto stogo apžvelgiamumas iš aplinkinių
daugiabučių gyvenamųjų namų. Todėl siūloma aplinkinių gyventojų - vietinės Žirmūnų
bendruomenės - poreikiams projektuoti eksploatuojamą stogo plokštumą su sporto ir aktyvaus
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laisvalaikio aikštelėmis. Kadangi dėl minėtų aikštelių nenumatyti jokie stoglangiai, tai papildomai
įvertinus dalinį pastato užpylimą šlaitais, natūralios šviesos trūkumo problema viduje turėtų būti
viena didžiausių iš visų projektų.
Sklypo sprendiniai
Įvažiavimas į sklypą numatytas šiaurinėje dalyje iš Žirmūnų g. pusės. Vietoje parkingo likusioje
šiaurinėje sklypo dalyje siūlomas rekreacinis parkas. Įvertinus per visą pastato stogą įrengtas žaidimo
ir sporto aikšteles toks pasirinkimas neatrodo racionalus. Pagrindinio įėjimo iš Šiaurės pusės padėtis
patogi tiek parkingo, tiek gatvės atžvilgiu. Užlipimui ant stogo per abu ilguosius fasadus
organizuojami ištisiniai pandusai. Ūkinio ir autobusų privažiavimo klausimai nespręsti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Maniežo pastatas kuriamas kaip kraštovaizdžio elementas. Jo fasadais tampa medžiai, pieva,
želdynai, takai, terasos, sporto aikštynai ir jų dangos. Vietose, kur pastatas išnyra, eksponuojamos
surenkamos betono bei metalo konstrukcijos, o vitrininiai fasadai atveria vidines maniežo erdves.
Pietinėje dalyje matomas tik apželdintas šlaitas, kuriantis neutralų foną šalia esančiam kultūros
paveldui.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiškus ir reprezentatyvus pastato holas, su vaizdu į maniežo erdvę, jungiantis abi puses ir
nesuteikiantis prioriteto nė vienai iš jų. Nemaža įėjimo erdvė užtikrina pakankamą plotą
ekspozicijoms. Ryšys tarp lygių neintuityvus (uždaros laiptinės), nepatogus ryšys tarp persirengimo
patalpų ir gimnastikos/treniruoklių salių. Maniežas ir apšilimo/treniruočių zona vienoje didelėje
erdvėje, kas užtikrina lankstų panaudojimą (schemos nepateiktos).
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Konstrukcijų sprendinių aprašymas pateiktas, sprendiniai gana standartiški – gelžbetonio kolonos
ir plieno santvaros. Nėra iki galo aiškus pasirinkimas numatyti dvi didžiąsias santvaras abipus
maniežo erdvės. Tokių santvarų gamyba, transportavimas ir montavimas gali turėti neproporcingai
didelius kaštus, o rezultate dalyje maniežo erdvės iki 4,5 m būtų sužemintas aukštis (nors tai sąlygoms
ir neprieštarauja). Manytina, kad galima buvo rasti kitokį, logiškesnį išorinių pandusų konstruktyvo
sprendinį.
Itin glaustai ir standartiškai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai, jų atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei nepaminėtas. Aprašytos pasyvios architektūrinės priemonės (apželdinti
fasadai/stogai, tik į šiaurę orientuotos įstiklintos plokštumos).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai neaprašyti. Pateiktose schematiškose vizualizacijose matomas
monotoniškas ir niūrokas maniežo erdvės vaizdas, be galimybės turėti dienos šviesą ir vaizdus
(apželdinti fasadai ir eksploatuojamas stogas).
Kiti pastebėjimai
Neaprašyti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei sprendiniai, bet didelis dėmesys skirtas
darnios plėtros standartams. Pasirinkta architektūrinė koncepcija būtų inovatyvi ir visomis prasmėmis
atitiktų darnios plėtros ir tvarumo reikalavimus.
Labai glaustai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, dėl ištisinio eksploatuojamo stogo abejonių
kelia nurodytas būdas dūmams šalinti (pro stoglangius).
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams.
Vienintelis dalyvis numatęs papildomą viešą funkciją - lauko sporto aikštynus ant stogo.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
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Pastatą dėl į apželdinto kalvelę „paskandinto“ pietinio fasado ir stogo bandoma paversti
nematomu, kuriant pagarbų ir neutralų foną Tuskulėnų dvarui, kai tuo tarpu leidžiantis Žirmūnų gatve
miesto centro link, pastato šiaurės-vakarų kampas akcentiškai išnirtų per vitrinas, eksponuodamas
vidinę maniežo erdvę. Maniežo pastatas kuriamas kaip kraštovaizdžio elementas. Jo fasadais tampa
medžiai, pieva, želdynai, takai, terasos, sporto aikštynai ir jų dangos. Vietose, kur pastatas išnyra,
eksponuojamos surenkamos betono bei metalo konstrukcijos, o vitrininiai fasadai atveria vidines
maniežo erdves. Pietinėje dalyje matomas tik apželdintas šlaitas, kuriantis neutralų foną šalia
esančiam kultūros paveldui. Vieningu vertinimo komisijos sprendimu nutarta šio projekto autorius
pagirti už labai aiškią koncepciją. Tačiau dėl suprojektuotų sporto aikštelių ant stogo nenumatyti
jokie stoglangiai, ir natūralios šviesos trūkumo problema viduje turėtų būti viena didžiausių iš visų
projektų.
10.7. Konkursinis darbas „MOVE“ - 7 vieta projektų eilėje
Pav. 10 Konkursinio darbo „MOVE“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Projektuojamas pastatas, priskirtinas tai darbų kategorijai, kuriuose tūris atsižvelgiant į sklypo
fizines galimybes, išskaidomas ir nužeminamas (panaudojant apie 5-6 m upės link žemėjantį reljefą).
Tarp išdėstomų lakoniškų pastato korpusų sukuriama pusiau uždara erdvė-terasa, kuri laiptuojant
orientuota į pietų pusę. Deja autoriai nors ir deklaruoja senamiesčio panoramų apžvalgą, tačiau uždaro
šią terasos orientaciją vienu iš pastatų siena. Viešoji komplekso erdvė pratęsiama ant vieno iš
komplekso tūrių, įrengiant apželdintą eksploatuojamą stogą su multifunkce terasa. Atrodytų nedaug
trūko, kad ši erdvė sujungtų gatvės ir dviračių tako paupyje altitudes, tačiau ja galima naudotis tik iš
gatvės pusės per pakankami užslėptą praėjimą už aukščiausio komplekso tūrio. Taip pat tiek pastangų
skyrus pastato žeminimui ir skaidymui svarstytinas vieno iš tūrių su administracinėmis patalpomis
paaukštinimas iki 4 aukštų (altitudė 15 m). Pridėjus dar 2 žemiau esančius aukštus kompleksas
išsiskaido net į 6 lygius.
Sklypo sprendiniai
Patekimas į sklypą numatomas ties sklypo viduriu, tiesiogiai iš Žirmūnų gatvės, čia įrengiama
atvira aikštelė su mažosios architektūros elementais. Tokios įvažiavimo pozicijos privalumas, kad
dalis parkavimo vietų betarpiškai priartėja prie pagrindinio įėjimo, o priešais esantis kvartalinis
pravažiavimas palieka galimybę šviesoforinei sankryžai ir kairiajam posūkiui. Numatyta dviračių
saugykla, autobusų stovėjimo vietos, dalis stovėjimo vietų pritaikomos elektromobilių krovimui (viso
50 automobilių vietų). Patekimas į pastato pagalbines patalpas (sandėlius), projektuojamas iš rytinėje
pusėje esančio pravažiavimo kelio, einančio link Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM
pastato. Nors tai ne visai patogu ten esančios Eurovelo trasos atžvilgiu, tačiau taip sprendžiamas
ūkinio aptarnavimo klausimas, kuris daugelyje drabų daugiau ar mažiau ignoruojamas.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Projektuojamo pastato architektūra - lakoniška. Fasadai iš natūralaus medžio ir betono apdailos,
projektuojamas ritmiškas fasadų sudalinimas. Atsižvelgiant į pastato paskirties specifiką, skaidrių
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plokštumų panaudojimas minimalus, kiek reikia patenkinti salių ir kitų patalpų natūralaus apšvietimo
poreikį.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiškiai suvokiamas ir aukštesniu tūriu pažymėtas pagrindinis įėjimas. Holas gana erdvus ir
reprezentatyvus, pakankamai vietos ekspozicijoms. Geras srautų atskyrimas tarp lygių, bet sudėtingas
judėjimas tarp lygių. Pagrindinis vertikalus ryšys numatomas liftais, dėl ko, esant daugiau lankytojų,
būtų lėtas ir nepatogus susisiekimas tarp skirtingų aukštų. Aiškus ir racionalus apatinio lygio
išplanavimas. Treniruočių/apšilimo erdvė siauroka, abejotinas metimų sektoriaus plotas, taip pat ir
nepakankamas plotis teniso kortui. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Konstrukciniai sprendiniai aprašyti itin glaustai. Pateiktas standartinis aprašymas, tinkantis
daugeliui projektų.
Aiškiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo A++
klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios architektūrinės priemonės.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra aprašyti. Pateiktose vizualizacijose matomas gana standartiškas
vaizdas, nors ir skoningas ir su protingu dienos šviesos ir supančių gamtos vaizdų panaudojimu,
pagyvinančiu vidaus erdves.
Kiti pastebėjimai
Išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai.
Glaustai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, nors ir iš esmės standartiniai, bet demonstruoja
dalyvio pasiruošimą spręsti šiuos klausimus vėlesnėse projekto stadijose.
Glaustai aprašytas projekto atitikimas universalaus dizaino sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Projektuojamo pastato architektūra lakoniška, tarp pastato korpusų sukuriama pusiau uždara
erdvė - laiptuota terasa, kuri yra orientuota į senamiesčio pusę. Bet prieštaravimas tame, kad ši terasa
dalinai uždengiama salės tūrio siena nuo senamiesčio panoramų. Aiškiai suvokiamas aukštesniu tūriu
pažymėtas pagrindinis įėjimas skaido išilgintą fasadą nuo Žirmūnų gatvės. Nors reljefo sprendiniai ir
pastato įgilinimas į gruntą leido maksimaliai sumažinti sporto salės tūrio aukštį, bet pastato
pagrindinio tūrio ir fasado sprendimai dalinai ignoruoja Tuskulėnų dvaro aplinką.
10.8. Konkursinis darbas „ŽIRMŪNŲ MANIEŽAS“ - 8 vieta projektų eilėje
Pav. 11 Konkursinio darbo „ŽIRMŪNŲ MANIEŽAS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)
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Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Autoriai savo idėjoje rėmėsi natūraliu/klasikiniu atletikos grožiu, kurį stengėsi įkūnyti siūlomoje
architektūroje. Didelės apimties pastatas išskaidomas į du tūrius, kurių plastikoje ieškota sąsajų su
Antakalnio kalvų fonu ir Žirmūnų gatvės linkiu. Nežiūrint to, kad pagrindinio maniežo tūrio
užapvalinimas šiek tiek mažina jį sklype, tačiau tuo pačiu didžiausias ir morfologiškai negiminingas
tūris betarpiškai priešpastatomas smulkiam Tuskulėnų dvaro sodybos masteliui.
Aukščio kontrastai švelninami išnaudojant natūralias Neries slėnio terasas, pastatą nuleidžiant 5
metrais žemiau Žirmūnų gatvės lygio. Dviejų tūrių sandūroje sukuriama vizualinė trauka link
pagrindinių įėjimų. Deja, šioje vietoje panaudotas perskyrimas tik vizualus, užpildytas holų
patalpomis ir sklandaus viešo praėjimo link upės ar netrukdomo permatomumo nepasiekta.
Sklypo sprendiniai
Įvažiavimas į sklypą numatomas pagal užduotį. Šiaurinėje sklypo dalyje projektuojama atvira 50
vietų automobilių aikštelė. Kitos vietos projektuojamos sklypo pietinėje dalyje, kartu su autobusų
sustojimo aikštele.
Siūlomi du lygiaverčiai įėjimai - vienas iš Žirmūnų gatvės pusės, aukštutinėje terasoje, o kitas
žemutinėje terasoje nuo Neries upės pusės. Lankytojai patenka per centrinį įėjimą iš gatvės, o
sportininkai ir personalas per įėjimą nuo upės pusės, nusileisdami nuo parkavimo vietų išoriniu
pandusu išilgai rytų fasado. Tokia įėjimų centravimo sklype strategija labiau pritaikyta pastato vidui,
nes atitolina atėjimo kelius nuo abiejų parkavimui numatytų vietų.
Naujų lauko viešųjų ar poilsio erdvių nesiūloma. Sklypo sprendiniai minimalūs, tik techniškai
būtini pastato vidinėms funkcijoms aptarnauti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasadų medžiagiškumas - vertikalūs termiškai apdorotos pušies tašai, paretinti langų zonose.
Parapetinė zona - aliuminio kasetės. Toks vienalytis sprendimas, nežiūrint medienos kaip medžiagos
humaniškumo, nesmulkina pastato tūrių ir kompleksas pakankamai aktyviai dominuoja aplinkoje.
Galbūt to ir buvo siekta.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Planinėje struktūroje aiškiai suvokiama ir intuityvi holo vieta, tiesa, atokiau nuo automobilių
stovėjimo aikštelės. Holas reprezentatyvus ir gyvas, jungia gatvės ir pakrantės lygius, bet mažokas,
nedidelė erdvė ekspozicijoms. Aiškus srautų atskyrimas ir judėjimas tarp skirtingų funkcijų. Nėra
tiesioginio ryšio tarp maniežo ir treniruočių/apšilimo erdvės. Erdvi ir lanksčiai panaudojama apšilimo
erdvė, pateiktos skirtingų panaudojimo scenarijų schemos. Maniežo planavimas racionalus ir
lankstus, visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Įdomi ir detaliai išspręsta pastato konstrukcinė schema. Pagrindinės maniežo erdvės denginio
konstrukcija – kompozitinė klijuoto medžio ir plieno ryšių sistema su integruotu stoglangiu.
Nėra išsamiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo
A++ klasei.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti, bet pateiktose vizualizacijose matomas solidus ir
skoningas vaizdas. Protingas konstrukcinių elementų panaudojimas leidžia minimaliomis
priemonėmis sukurti tinkamą paskirčiai architektūrinę išraišką. Numatomas gausus dienos šviesos
panaudojimas pagyvina vidaus erdves, bet nepasiūlytas sprendimas cokolinėms, į žemę įkastoms,
maniežo sienoms.
Kiti pastebėjimai
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Glaustai aprašyti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai. Numatytos pasyvios, architektūrinės priemonės, padedančios taupyti energiją.
Glaustai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, esminių neatitikimų nėra.
Aprašytas atitikimas universalaus dizaino sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Maniežo kompleksas formuojamas iš dviejų tūrių, kurių forma padiktuota funkcijos. Nors tūriai
ganėtinai masyvūs, jų suskaidymas ženkliai palengvina kompozicija. Iš kitos pusės, vertinant kitų
darbų kontekste tūrių formos labai atpažįstamos ir nepalieka jokio netikėtumo efekto. Tūrių santykis
yra keistas: tarp jų paliktas labai siauras tarpelis, kuris lyg ir galėtų būti vadinamas jungtimi tarp
gamtinės ir urbanistinės aplinkos, tačiau jo mastelis kelia abejonių ar tik nebus šis pasirinkimas
atsitiktinis, nors pastato viduje šis ryšys atsako į visus klausimus. Projekto autoriai sėkmingai
išnaudojo reljefo perkryčius ir pajungė juos funkcinėms užduotims išspręsti.
Fasadų apdailai parinktos medžiagos (vertikalūs termiškai apdorotos pušies tąšai) kaip ir atitiktų
tvarios architektūros reikalavimus, tačiau masiškai naudojant šią medžiagą didelių fasado plotų
apdailai, tame tarpe ir uždengiant langus, susidaro įspūdis kad autoriai tiesiog nesugebėjo laiku
sustoti. Kitas tokios apdailos masinio naudojimo aspektas - degumo klasė. Medienos impregnavimas
antipirenais nėra ilgalaikis, todėl ši procedūra turės būti dažnai kartojama, kas ženkliai pabrangins
pastato eksploataciją. Todėl manytina, kad vystant projektą šios apdailos gali nebelikti, arba jos
kiekiai kritiškai sumažės, arba ji bus pakeista kitomis medžiagomis.
Iš kitų darbų šis projektas išsiskiria labai detaliu laikančių konstrukcijų aprašymu ir inovatyviu
sprendimu. Pagrindinės klijuoto medžio sijos papildomos plieninių atotampų voratinkliu, kas suteikia
konstrukcijai lengvumo ir labai estetiškai atrodo. Išskirtinis šio darbo bruožas - fasadų apdailos ir
vidaus laikančių konstrukcijų vienalytis sprendimas.
Pastato funkcinė schema logiška ir aiškiai skaitoma. Yra keletas aspektų, dėl kurių būtų galima
ginčytis - pvz., parkingo talpinimas prie pat gyvenamųjų namų. Maloniai skaitomas aiškinamasis
raštas, tekstas papildytas aiškiomis schemomis.
10.9. Konkursinis darbas „JUNGTIS“ - 9 vieta projektų eilėje
Pav. 12 Konkursinio darbo „JUNGTIS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Siekiant kontekstualumo ir lengvumo pasirinkta paprastų stačiakampių formų tūrių grupė, kuri
apjungiama prašviečiamu atriumo tūriu. Atriumas atskiria ir suskaido ilgą maniežo tūrį, tačiau
autorių siekiamas vizualus ir fizinis ryšys - JUNGTIS - tarp urbanistinės ir gamtinės erdvės šioje
vietoje daugiau formali. Tai tik dar vienas stiklinis tūris, neišvystyta iki tikro vizualinio ir fizinio
kanalo parametrų. Beveik neišnaudotas reljefas – pastatas visu 13 m aukščiu pastatytas viršutinėje
terasoje. Po apačia patalpinta tik nedidelė patalpų dalis šiauriniame kampe.
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Sklypo sprendiniai
Automobilių ir pėsčiųjų patekimas projektuojamas nuo Žirmūnų gatvės. Pagrindinis patekimas
matomas nuo gatvės judant abejomis kryptimis. Prie pagrindinio įėjimo numatoma erdvė žmonių
susibūrimams ir „drop off“. 78 vietų automobilių parkavimas numatytas šiaurinėje sklypo dalyje.
Gerbūvio kietosios dangos - klinkerio plytelės, kurios pereina ir į pastato interjero holą. Per sklypą
projektuojami skersiniai ryšiai link upės. Nors praėjimą per pastato holą kaip ryšį galima užskaityti
tik iš dalies - tik darbo metu ir su abejonėmis dėl saugumo kontrolės. Paliktos buferinės žaliosios
erdvės iki esamų pastatų panaudojamos rekreacijai ir lauko sportui. Ūkinio ir autobusų privažiavimo
klausimai nedetalizuoti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasade vyrauja trys pagrindinės medžiagos: metalas, stiklas ir medis. Pastato tūriai sudalinti
horizontaliai. Apatinėje dalyje vyrauja stiklo plokštumos, o viršutinėje metalas. Metalo paneliai
išdėstyti „ežiuku“. Toks sprendimas sukuria tarsi pasikartojančius segmentus ir yra užuominą į
kitapus Žirmūnų gatvės esančius blokinius daugiabučius, kuriems taip pat būdingas pasikartojantis
elementiškumas. Medis pasirinktas kaip medžiaga artima gamtai. Tai taip pat užuomina į kadaise
buvusį medinį Žirmūnų užstatymą.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Erdvi, reprezentatyvi ir labai patogiai suplanuota įėjimo erdvė. Hole numatyta pakankamai erdvės
ekspozicijomis, tinkamai suplanuoti skirtingi lankytojų srautai. Visos pagrindinės erdvės itin
funkcionaliai suplanuotos viename aukšte. Ypač sklandūs ir intuityvūs ryšiai su kitais pastato
aukštais. Nelabai patogi gimnastikos ir treniruočių salių vieta, taip pat gali būti sudėtinga atsisakyti
jose esančių kolonų. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pateiktas aiškus ir išsamus konstrukcinių sprendinių aprašymas. Didžioji dalis konstrukcijų
racionalios ir modulinės. Maniežo erdvės denginio konstruktyvas aiškus ir racionalus, bet labai
išraiškingas, didelis dėmesys skirtas estetiniam vaizdui.
Aiškiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo A++
klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios architektūrinės priemonės
(pavyzdžiui, į šiaurinę pusę orientuoti stoglangiai, apželdintas stogas).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai detaliai aprašyti, ir vizualizuoti. Parinkta šilta bet tvirta apdailos medžiagų
paletė, būdinga šios tipologijos pastatams. Kadangi maniežo erdvė neįkasta į žemę, akių lygyje vidaus
erdvę pagyvina įstiklintos plokštumos ir vaizdas pro jas. Holo erdvė patraukli ir gyva, papildomo
atraktyvumo jai suteikia į skirtingus pastato lygius vedantys laiptai.
Kiti pastebėjimai
Išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai (gana standartiški).
Gaisrinės saugos sprendiniai aprašyti tik glaustai.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams. Koncepcinis
pasirinkimas išdėstyti visas pagrindines funkcijas viename lygyje labai tinkamas pagal universalaus
dizaino principus.
Ypač detaliai ir išsamiai pateiktas projekto pristatymas, lyginant su kitais konkursiniais darbais.
Analogiškas specifinis denginio sprendimas su šachmatiškai išdėstytais stoglangiais jau
pastatytas:
Bon Lait Sports Hall / Dietrich | Untertrifaller Architekten, Liono mieste 2016m.
https://www.archdaily.com/876509/bon-lait-sports-hall-dietrich-untertrifaller-architekten
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Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Siekiant kontekstualumo ir lengvumo pasirinkta paprastų stačiakampio formos tūrių grupė, kuri
apjungiama prašviečiamu atriumo tūriu. Atriumas atskiria ir suskaido ilgą maniežo tūrį, tačiau autorių
siekiamas vizualus ir fizinis ryšys - JUNGTIS - tarp urbanistinės ir gamtinės erdvės šioje vietoje
daugiau formali. Beveik neišnaudotas reljefas - pastatas visu 13 m aukščiu pastatytas viršutinėje
terasoje. Po apačia patalpinta tik nedidelė patalpų dalis šiauriniame kampe. Pastato vidaus
išplanavimas geras - erdvi, reprezentatyvi ir labai patogiai suplanuota įėjimo erdvė. Hole numatyta
pakankamai erdvės ekspozicijomis, tinkamai suplanuoti skirtingi lankytojų srautai. Visos pagrindinės
erdvės itin funkcionaliai suplanuotos viename aukšte. Ypač sklandūs ir intuityvūs ryšiai su kitais
pastato aukštais.
10.10. Konkursinis darbas „ATLETAS“ - 10 vieta projektų eilėje
Pav. 13 Konkursinio darbo „ATLETAS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Siekiant urbanistinio integralumo, pastatas skaidomas į 3 tūrius sujungtus vieno aukšto tūriu, ant
kurio formuojama terasa. Tūriai dėstomi atveriant vertingus vaizdus į Neries kranto šlaitą bei
matomus Šv. Petro ir Povilo bei Vilniaus Išganytojo bažnyčių bokštus. Deja, pirmo aukšto tūris
blokuoja kiaurinius praėjimus ir vaizdus nuo gatvės, o pasižiūrėti minėtų panoramų reikės kopti ant
stogo arba apeiti visą netrumpą pastatą. Absoliutinė grindų altitudė nei sklypo plane, nei pjūviuose
neįvardinta, todėl problemiška spręsti apie pastato ir reljefo santykį, bet panašu, kad žemės paviršiaus
perkritimas neišnaudojamas, pastatas neįgilinamas ir talpinamas viršutinėje teritorijos altitudėje. Tai
sąlygoja vieną didžiausių pastato aukščių tarp visų pasiūlymų. Iš upės pusės dėl reljefo perkritimo šis
iškėlimas būtų dar labiau juntamas. Taip pat kitaip, nei kituose darbuose siūlomas papildomas tūris 6 aukštų 128 vt. automobilių saugykla. Reiktų įvertinti, kad toks sprendimas papildomai padidintų
sklypo užstatymo intensyvumą, o tuo pačiu ir kaštus.
Sklypo sprendiniai
Numatomi du pagrindiniai įėjimai: pietinėje sklypo dalyje skirtas lankytojams, šiaurinėje dalyje
- sportininkams, bei papildomi iš Neries pusės, vedantys į sportininkams skirtą holą, ekspozicijos bei
kavinės erdves. Ties pietiniu įėjimu formuojama reprezentacinė erdvė, 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,
automobilių saugyklą. Išsaugoma Žirmūnų gatvei charakteringa medžių alėja. Sklandžiam judėjimui
sklype rytinėje pusėje numatomi pėsčiųjų takai, jungiantys viršutinę ir apatinę šlaito terasas.
Be minėtojo balkono-terasos išilgai rytinio fasado, žaliąsias sklypo erdves papildo
eksploatuojamas automobilių saugyklos stogas, ant kurio galima patekti liftu ir laiptais. Įvažiavimas
į sklypą projektuojamas ties automobilių saugykla. Ūkinio privažiavimo klausimas nedetalizuojamas.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
22/37

Pastato fasadai - iš rūšiuojamos medžiagos pagamintos architektūrinio cinko su titano
priemaišomis plokštės. Cinko vertikalių plokščių apdaila suteikia pastatui skulptūrišką estetiką,
pabrėžia lenktas linijas. Fasado apdaila sugeria aplinkos atspindžius, integruodama pastatą aplinkoje.
Anot autorių parenkant apdailą atsižvelgta į medžiagų ilgaamžiškumą, poveikį aplinkai bei dermę su
architektūrine idėja.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Ypač erdvus holas, jungiantis visas funkcijas pirmo aukšto lygyje, taip pat ir su kitais pastato
aukštais. Gyva ir reprezentatyvi erdvė su didelėmis ekspozicijų erdvėmis ir vaizdu į maniežą.
Pasirinktas kelias ne atskirti srautus, o kaip tik juos suburti į vientisą galeriją, atsigręžusią į upės pusę.
Galerija jungia kelis įėjimus ir gali būti sudėtinga išreikšti pagrindinį. Nelogiškas ir neracionalus
daugiaaukštis parkingas. Skirtingi maniežo/treniruočių erdvės panaudojimo scenarijai nepateikti, bet
suplanuotos erdvios patalpos leidžia spėti, kad jie yra įmanomi. Visa sąlygose nurodyta programa
išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Ypač detaliai ir su išsamiomis schemomis pristatyti konstrukcijų sprendiniai. Pasirinkta
konstrukcinė schema išraiškinga, integruojanti dienos šviesos filtravimą į patalpas, tačiau tuo pat
metu racionali ir nuosaiki.
Ypač detaliai, su išsamiomis schemomis aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai pagal
atskiras projekto dalis, taip pat ir jų atitikimas energinio naudingumo A++ klasei.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai išsamiai aprašyti ir pristatyti ne tik vizualizacijose bet ir su pavyzdžiais.
Pasirinkta koncepcija minimalistinė, bet apdailos medžiagos tvirtos ir ilgaamžės (blizgus metalas,
betonas). Denginio konstrukcija dengiama apdailos plokštėmis, taip sukuriant vientisą ir išbaigtą
architektūrinę visumą.
Kiti pastebėjimai
Labai detaliai ir išsamiai, su schemomis aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei
ir darnios plėtros standartams sprendiniai. Paminėta daug skirtingų tvarumo aspektų.
Išsamiai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, taip pat nemažas dėmesys skirtas universalaus
dizaino sprendiniams.
Bendrai šį darbą iš kitų išskiria išsamus ir detalus visų aspektų aprašymas ir išsamus sprendinys.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjima
Siekiant urbanistinio integralumo pastatas skaidomas i tris atskirus tūrius, kurie sujungiami vieno
aukščio tūriu. Jei atskirus tūrius ir bandoma orientuoti į Neries pakrantes ir Šv. Petro ir Povilo bei
Vilniaus Išganytojo bažnyčių bokštus, bet pirmo aukšto tūris užkerta kiaurinius praėjimus ir vaizdus
nuo gatvės. Reljefo įpatumų neišnaudojimas ir pastato neįgilinimas salygoja didelį tūrio aukštingumą
nuo Žirmūnų gatvės. Abejotinas daugiaaukščio parkingo tūrio bei funkcijos sprendinių racionalumas.
10.11. Konkursinis darbas „BPM“ - 11 vieta projektų eilėje
Pav. 14 Konkursinio darbo „BPM“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)
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Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Tūriškai buvo siekiama vengti maniežo pastato masyvumo, kuris tipologiškai yra būdingas šiai
funkcijai. Kuriama dviejų į tereną panardintų tūrių kompozicija - pagrindinis maniežo pastatas ir
apšilimo erdvės tūris. Pabrėžiant pagrindinę pastato funkciją pasirinkta maniežui „kapsulės“ forma.
Tokia komplekso idėja neuždaro vizualinio ryšio tarp Žirmūnų gatvės ir Antakalnio kalvų.
Projektuojamas maniežo tūrio aukštis tik 8,5 m, - žemesnis už Tuskulėnų dvaro.
Sklypo sprendiniai
Sklype organizuojami 2 patekimai automobiliu į sklypą: pietinėje dalyje - lankytojams,
vakarinėje dalyje lankytojams bei sportininkams. Atitinkamai projektuojamos 2 automobilių
stovėjimo aikštelės ir įėjimai į pastatą. Labai didelė svarba teikta esamiems ir naujai
projektuojamiems želdiniams, lietaus vandens infiltracines zonoms. Autorių nuomone žolinių augalų
blokai patraukliai kontrastuoja su griežtesnėmis architektūrinėmis formomis, miesto aplinkai
suteikdami dinamiškumo, subtilios formų ir tekstūrų įvairovės, natūralumo. Ūkinio privažiavimo
klausimai nedetalizuoti. Skersinis erdvinis kanalas per vidurį sklypo galėjo būti įveiksmintas
patraukliau, ne vien šaligatviu palei pastatą ir siaurais laiptais šlaite.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasadui pasirinkta aliuminio lamelių apdaila vizualiai smulkinti maniežo tūrį, vertikalus
dalinimas dera prie gamtinio bei urbanistinio konteksto. Fasadų ritmas darniai įsilieja į architektūrinę
teritorijos visumą - dvaro pastatų istorizmą ir modernistinę Žirmūnų išraišką.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Pagal pastato struktūra neintuityvi pagrindinio įėjimo vieta. Ankštokas ir nelabai reprezentatyvus
holas. Racionalus ir funkcionalus sprendimas numatyti visas pagrindines funkcijas viename aukšte.
Taip pat nenumatyta galimybė treniruočių erdvę panaudoti kitiems scenarijams.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
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Pateiktas nelabai aiškus ir profesionalus pastato konstrukcijų aprašymas.
Pridėtas tik tipinis inžinerinių sistemų aprašymas, nelabai pritaikytas siūlomam sprendiniui,
išskyrus maniežo erdvės vėdinimą. Siūlomas vėdinimo sprendinys (stoginiai įrenginiai) turėtų didelį
vizualinį poveikį, šiuo metu nematomą vizualizacijose.
Interjerų dizainas
Pateiktas glaustas interjero sprendinių aprašymas ir vizualizacijos. Siūloma spalvų paletė (pilki
tonai, medis ir akcentinė spalva) atitinka šios tipologijos pastatams būdingus sprendinius.
Kiti pastebėjimai
Neaprašyti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei sprendiniai. Atitikimo darnios plėtros
standartams sprendiniai aprašyti glaustai ir formaliai.
Glaustai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, bet dalis formuluočių yra nevisai profesionalios.
Aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams. Šiuo požiūriu itin
tinkamas pasirinkimas planuoti didžiąją dalį funkcijų viename aukšte.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Maniežo kompleksą sudaro pagrindinis bėgimo tako elipsės formos tūris su iškilusiu treniruočių
korpuso antstatu, kuriuo siekiama suformuoti treniruočių salėje reikalingą aukštį. Tūriai dėstomi palei
Žirmūnų gatvę, tokiu būdu formuojant išklotinę, o utilitarias funkcijas, tokias kaip parkavimas,
paslepiant už pastatų. Nors aiškinamajame rašte teigiama, kad tūris suskaidomas siekiant užmaskuoti
tipologinį identitetą, lyginant su kitais darbais matosi kad salės forma kaip tik išduoda pastato paskirtį.
Tačiau tokios kompozicijos dėka urbanizuota teritorija neatitveriama nuo gamtinio karkaso,
paliekamos kelios jungtys. Pastato fasadų apdailos sprendimai atitinka pastato funkcinę paskirtį, jų
parinkimas pagrįstas garso izoliavimu, tačiau vertinant jautrią urbanistinę aplinką galima teigti, kad
kitų darbų autoriai geriau susidorojo su šiuo iššūkiu.
Pagrindinės pastato funkcijos sutalpinamos lygyje, esančiame 5 metrai žemiau gatvės lygio, tokiu
būdu atveriant vaizdus į gamtą ir dviračių takus.
Detaliai aprašyti inžineriniai sprendiniai, autoriai gerai susitvarkė su natūraliu salės apšvietimu
išnaudodami stoglangius saulės baterijoms išdėstyti.
10.12. Konkursinis darbas „TUSCANU“ - 12 vieta projektų eilėje
Pav. 15 Konkursinio darbo „TUSCANU“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Ryšyje su Tuskulėnų dvaru yra pasirenkamas neutralaus - foninio tūrio formavimo sprendimas
maksimaliai atitolinant jį nuo dvaro komplekso ir suteikiant šiam daugiau įvaldomos teritorijos.
Projektuojamas pastatas komponuojamas taip, kad tęstų užstatymą palei gatvę bei jungtų aplinkinius
pastatus, ieškant bendrumų tarp jų per ritmiką bei mastelį. Tuo pat metu, važiuojant tiek nuo miesto
centro, tiek miesto kryptimi, objektas turi diktuoti pagrindinio įėjimo vietą, t.y. atitinkamai
išsiskaidyti į neutralią dalį ir dominuojančią. Dominuojanti įgautų valdomą erdvę su aikšte priešais
įėjimą, pereinančią į aiškiai identifikuojamą parkavimo aikštelę. Siekiant pastato racionalumo ir
einant į kompromisą su užstatymo zonos proporcijomis, maniežo pastatas yra komponuojamas vieno
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kompaktiško tūrio. Tam, kad kompensuoti poveikį aplinkai maniežo pagrindinę salė įgilinama į
reljefą apie 5 metrus. Šiuose nors ir teisinguose, bet daugialypiuose ieškojimuose iš dalies pametama
spendimų hierarchija ir idėjos vientisumas.
Sklypo sprendiniai
Sklype pastatas yra maksimaliai atitraukiamas nuo Tuskulėnų dvaro, atitinkamai vengiant šių
šalia esančių objektų funkcinio nesuderinamumo, pagrindinis įėjimas bei įvažiavimas į Maniežą yra
formuojamas priešingoje pusėje. Likusioje - šiaurinėje sklypo dalyje paliekama erdvė automobilių
stovėjimo aikštelei. Kiti sklypo sprendiniai minimalūs, autobusų ir ūkinio privažiavimo klausimai
nespręsti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Medžiagos projektuojamam pastatui yra parenkamos atsižvelgiant į aplinkos kontekstą ir/arba į
ryšį su juo. Didysis maniežo tūris iš išorės yra formuojamas pasitelkiant šviesaus faktūrinio betono
apdailą - ieškant bendro su Tuskulėnų dvaro komplekso šviesiu tinku bei daugiabučių išorės betonu.
Pagrindinio įėjimo tūris - pilkšvo, akcentinio metalo tinklo, išskiriančio tūrį iš aplinkos.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiškiai išreikšta ir suvokiama įėjimo vieta, įėjimas tik iš Žirmūnų g. pusės. Erdvus holas su
pakankamo dydžio ekspozicijų erdve. Sklandūs ir intuityvūs ryšiai tarp skirtingų pastato aukštų.
Tinkamas srautų išskaidymas ir racionalus planavimas. Treniruočių/apšilimo zona numatyta balkone,
bet be ilgųjų metimų ir rutulio stūmimo sektorių. Nenumatyta galimybė lanksčiai panaudoti šią erdvę.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pasirinkta išraiškinga, bendrą pastato tektoniką formuojanti maniežo denginio plieno santvarų
konstrukcinė schema, bet pateiktas aprašymas labai glaustas ir standartinis.
Aiškiai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo A++
klasei. Nepaminėtos pasyvios, energiją taupančios, architektūrinės priemonės.
Interjerų dizainas
Aprašyta ir vidaus erdvių vaizduose matoma vidaus apdailos medžiagų paletė (betonas, raudonų
plytų mūras, spalviniai akcentai) yra solidi, bet kartu ir šilta. Abejotina tik argumentacija dėl
kontekstualaus apdailos medžiagų parinkimo - raudonų plytų architektūra nėra būdinga šiai miesto
daliai.
Kiti pastebėjimai
Pastato atitikimo energinio naudingumo klasei sprendiniai aprašyti, bet darnios plėtros ir tvaraus
projektavimo siūlymai nepaminėti.
Gaisrinės saugos sprendiniai paminėti itin glaustai, universalaus dizaino sprendiniai nepaminėti.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Ryšyje su Tuskulėnų dvaru yra pasirenkamas neutralaus - foninio tūrio formavimo sprendimas,
maksimaliai atitolinant jį nuo dvaro komplekso ir suteikiant šiam daugiau įvaldomos teritorijos.
Projektuojamas pastatas komponuojamas taip, kad tęstų užstatymą palei gatvę bei jungtų aplinkinius
pastatus, ieškant bendrumų tarp jų per ritmiką bei mastelį. Tuo pat metu, važiuojant tiek nuo miesto
centro, tiek miesto kryptimi, objektas turi diktuoti pagrindinio įėjimo vietą, t. y. atitinkamai
išsiskaidyti į neutralią dalį ir dominuojančią. Dominuojanti įgautų valdomą erdvę su aikšte priešais
įėjimą, pereinančią į aiškiai identifikuojamą parkavimo aikštelę. Siekiant pastato racionalumo ir
einant į kompromisą su užstatymo zonos proporcijomis, maniežo pastatas yra komponuojamas vieno
kompaktiško tūrio. Tam, kad kompensuoti poveikį aplinkai, maniežo pagrindinė salė įgilinama į
reljefą apie 5 metrus. Tačiau nors ir teisinguose, bet daugialypiuose ieškojimuose projekto autoriai
pameta spendimų hierarchiją ir kompozicinės idėjos vientisumą.
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10.13. Konkursinis darbas „LENGVAI (2)“ - 13 vieta projektų eilėje
Pav. 16 Konkursinio darbo „Lengvai (2)“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Koncepcija priskirtina vienatūrių sprendinių kategorijai. Pastatas formuojamas kaip vientisas į
šlaitą 5 metrus įleistas tūris. Pastato dalį, atgręžtą į Tuskulėnų dvaro sodybą bandoma neutralizuoti
lenkta forma, aklinu fasadu ir aukščio sumažinimu iki 13 metrų. Šiaurinėje dalyje pastatas aukštėja
iki 15 metrų, įgauna stačiakampį pavidalą ir atsiveria su daugiau stiklo, taip sufleruodamas
pagrindinio įėjimo vietą. Pasak autorių tokią pastato formą ir išraišką nulėmė maniežo funkcija ir
atpažįstamumas.
Sklypo sprendiniai
Numatyti du privažiavimai prie pastato: apatiniame dviračių tako lygyje - skirtas maniežo
aptarnavimui, ir viršutiniame Žirmūnų gatvės lygyje - skirtas lankytojams.
Pėsčiųjų ir dviratininkų patekimui nuo dviračių tako šiaurinėje sklypo pusėje projektuojamas
pandusas ir laiptai. Pagrindinis įėjimas numatomas viršutinėje terasoje, šiaurinėje pastato pusėje, kas
logiška parkingo ir gatvės atžvilgiu.
Reikia pažymėti, kad šiame projekte automobilių vietų skaičius iškirtinai nedidelis - lankytojų
automobilių parkavimui numatyta tik 18 vietų aikštelė, iš jų 2 vietos žmonėms su negalia (ŽN). Turint
omeny, kad čia galėtų sportuoti 500 lengvaatlečių, tai itin nedaug.
Be privalomųjų elementų, kitų sklypo sprendinių kiekis minimalus - prie pastato siūlomos tik
neaukštų dekoratyvinių želdynų zonos.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Fasadų apdailai numatoma panaudoti šviesios spalvos aliuminio kompozicines plokštes. Kadangi
pastatui pasirinkta pakankamai vientisa, o tuo pačiu masyvesnė forma, tai didžiųjų plokštumų
sušvelninimo ko gero tikimasi iš tirpstančios fasadų perforacijos ir neutralių spalvų gamos.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Erdvus ir išraiškingas holas, jungiantis gatvės ir upės krantinės lygius. Pakankama ekspozicijų
erdvė ir į maniežą atsiveriantis vaizdas užtikrina gyva ir charakteringą erdvę. Aiškus ir logiškas srautų
atskyrimas, nors ryšys tarp lygių galėtų būti aiškesnis ir sklandesnis. Skirtingo galimo maniežo
erdvės panaudojimo schemos nepateiktos, bet vientisa erdvė, tikėtina, turėtų užtikrinti lankstų ir
racionalų išnaudojimą. Numatytas pandusas iš maniežo erdvės į balkoną galėtų būti panaudojamas
įvairiems tikslams, taip pat ir treniruotėms. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pasirinkta konstrukcinė schema aiškiai aprašyta bet iš esmės standartinė (gelžbetonio kolonos ir
plieno santvarynas), tačiau interjero vaizduose gana išraiškingai atsiskleidžia.
Ypač glaustai ir formaliai aprašyti pastato inžineriniai sprendiniai.
Interjerų dizainas
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Aprašyta ir vizualizacijose aiškiai perteikta interjero koncepcija - industrinės architektūros
išraiška, perteikta pasirinktomis eksponuojamo gelžbetonio plokštumomis, išreikštomis plieno
santvaromis ir koloritu. Pasirinkta koncepcija kiek kontrastuoja su švelniu ir jautriu fasadų
sprendiniu.
Kiti pastebėjimai
Labai glaustai ir formaliai aprašyti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios
plėtros standartams sprendiniai.
Labai glaustai aprašyti gaisrinės saugos ir atitikimo universaliam dizainui sprendiniai.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Pasirinktas sprendimas projektuoti vieną neskaidytą tūrį ne visai pavyko, kelia abejonių pastato
fasado ilgis Žirmūnų gatvės išklotinėje. Fasado perteklinis ilgumas dar dalinai sustiprinamas
užapvalinto fasado sprendiniu pietinėje pastato dalyje.
Pasigesta išraiškingesnės fasadų architektūros. Dalinai ignuorojamas greta easantis Tuskulėnų
dvaras.
10.14. Konkursinis darbas „N.UOGA.S“ - 14 vieta projektų eilėje
Pav. 17 Konkursinio darbo „N.UOGA.S“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Siekiama, kad projektuojamas maniežas atrodytų 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. Pirmame plane vyrauja
minimalistinis lygus stiklo paviršius. Už jo persišviečia denginio erdvinės konstrukcijos ažūras.
Reikia įvertinti, kad šis efektas veiks tik vakarinio apšvietimo metu. Užtvirtinant pakeltos vejos idėją
pastato stogą siūloma želdinti. Įvertinus, kad aplinkinis užstatymas viso labo 3-5 aukštų ir
pakankamai nutolęs, tai penktasis fasadas tokioje aukštyje nėra itin svarbus. Nesant parapeto kyla
klausimų dėl techninės įrangos ant stogo paslėpimo.
Įgilinant pastatą didžioji patalpų, kurioms nereikalinga natūrali apšvieta dalis suprojektuota šlaite
arba kitaip sakant rūsyje. Dėl to lieka abejonių ar toks platus tūris bus komfortiškas su vitrinų juosta
tik viršutinėje zonoje ir net be stoglangių.
Sklypo sprendiniai
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas šiaurinėje dalyje, detaliajame plane numatytoje vietoje iš
sankryžos Žirmūnų gatvėje. Čia talpinamas ir minimalus 18 vietų parkingas.
Rytinis sklypo šlaitas išnaudojamas amfiteatrui. Pietinė sklypo dalis ribojasi su esamu keliu, jis
ir toliau bus naudojamas aptarnaujančiam transportui. Rytinėje sklypo dalyje formuojama rampa
techniniams pastato poreikiams.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
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Visi pastato fasadai yra stikliniai, per kuriuos persimato santvaros bei pertvaros. Atraminės
sienelės formuojančios įėjimą nuo upės pusės, gaminamos iš betono.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiškiai išreikštas ir itin reprezentatyvus holas. Įėjimas puikiai suvokiamas, bet nematomas nuo
Žirmūnų gatvės. Pakankama ekspozicijų erdvė, sklandus ir aiškus judėjimas tarp lygių. Tinkamas
srautų atskyrimas. Rūsio aukšte gana toli nuo laiptų ir painokai išplanuotos persirengimo patalpos.
Visas maniežas ir treniruočių/apšilimo zona vienoje erdvėje, planavimas lankstus ir racionalus.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pasirinkta eksponuojama erdvinių plieno santvarų struktūra kaip pagrindinis architektūrinis
elementas formuoja išraiškingą pastato vaizdą. Konstruktyvinis sprendinys aprašytas išsamiai,
iliustruotas pavyzdžiais, bet tik iš architektūrinės pusės.
Ypač išsamiai ir detaliai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios architektūrinės
priemonės (pavyzdžiui, apželdintas stogas). Kita vertus, ištisinės įstiklintos fasadų plokštumos, kurios
yra būtinos pagal koncepciją, prie energijos taupymo neprisideda.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti, bet pateiktoje vizualizacijoje matomas švelniai
industrinis vidaus erdvių charakteris. Denginio konstruktyvas yra pagrindinis ne tik pastato išorę, bet
ir vidaus interjerus formuojantis elementas, kurį papildo 360 laipsnių pastato aplinkos vaizdai.
Kiti pastebėjimai
Itin išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei sprendiniai (su preliminaria
energinio vertinimo ataskaita). Atitikimo darnios plėtros standartams sprendiniai iš esmės apsiriboja
apželdinto stogo aprašymu.
Išsamiai aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai, mažesnis dėmesys skirtas universalaus dizaino
sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Autorių deklaruojama projekto idėja - „... tarsi iš po žemių ištraukta ir pakelta sklypo vejos
dalis...“. Labai akcentuojama penktojo fasado tema, tačiau yra keletas niuansų. Masiškai visu pastato
plotu atkėlus pastatą susiformuoja ganėtinai stambus tūris, o penktojo fasado stebuklo nelabai yra iš
kur pamatyti, nes visi aplinkiniai pastatai nėra aukšti, o bent kiek aukštesni pastatai yra nutolę tiek,
kad žaliasis stogas bus pilnai dengiamas medžių.
Visos maniežo funkcijos sukoncentruotos vienatūriame pastate, kas ganėtinai patogu
eksploatacijos požiūriu, tačiau urbanistiškai maniežas uždominuoja aplinkinę teritoriją tiek
daugiabučių pastatų, tiek Tuskulėnų dvaro komplekso požiūriu. Sukoncentravus visą funkciją
viename tūryje atlaisvėja didelė sklypo dalis, tačiau autorių pasiūlytas teritorijos išnaudojimo būdas
- įrengti amfiteatrą - neatrodo pakankamai efektyvus miesto centre esančios žemės panaudojimas.
Suprasdami didelio tūrio problemas autoriai deklaruoja konstrukcijų skaidrumą - fasade numatyta
labai daug stiklo - tačiau ši idėja galėtų realizuotis tik tamsiuoju paros metu, kai apšvietus vidų
išryškėtų pastato struktūra. Taipogi, stiklo fasade įleistų į vidų didelius šilumos kiekius, jiems
kompensuoti prireiktų didelės oro vėsinimo inžinerijos ir t. t. Taigi, deklaruojami apželdinto stogo
teikiami privalumai nebetenka prasmės pereinant prie fasadų struktūros.
Pastato funkcinė schema nėra labai aiški ir skaitoma, painus persirengimo kabinų planavimas,
galbūt keltų klausimų pagrindinio įėjimo vieta, kuri nėra matoma nuo gatvės. Nenumatytas natūralus
apšvietimas per stoglangius.
Konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai aprašyti detaliai.
10.15. Konkursinis darbas „METRAS“ - 15 vieta projektų eilėje
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Pav. 18 Konkursinio darbo „METRAS“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Autoriai savo idėją grindžia „Metro“ principu, kuris kompozicijos teorijoje reiškia elementų
atsikartojamumą. Kuriama su konstruktyvu ir švieslangiais sutapatinta, per fasadus ir stogą
besikartojanti įstrižų „bangų“ modulinė sistema. Tuo siekiama išsiskirti nuo prekybos centrams
būdingo įprastinio įvaizdžio, ilgosios tūrio kraštinės suskaidomos smulkesnėmis plokštumomis. Jei
fasaduose ši idėja didesnių abejonių nekelia, tai akivaizdu, kad stogo sprendiniai multiplikuotų ir
techninius iššūkius (lietaus nuvedimas, sniego maišai). Šiame kontekste menkiau svarus atrodo
autorių argumentas dėl vis populiarėjančių nuotraukų iš drono.
Ieškant santykio su reljefu, rastas pakankamai racionalus, su pastato vidiniais aukščiais susietas
tūrio nuleidimas 4 metrais iki žemesnės iš upės pusės esančios altitudės. Tai leido sumažinti pastatą
gatvės išklotinėje, nors dėl dantyto stogo tūris čia iškyla kiek daugiau nei lėkšto stogo atveju - 13
metrų.
Sklypo sprendiniai
Įvažiavimas į sklypą numatomas pagal iš naujai formuojamos sankryžos, ties sklypo viduriu.
Priimant sprendimą įrengti ir vystyti naują sankryžą, nėra papildomai apkraunamas esamas
privažiavimas prie Tuskulėnų dvaro teritorijos. Šiaurinėje, siaurojoje sklypo dalyje talpinamas
parkingas, kuris serpantino principu leidžiasi į įėjimo į pastatą lygį. Nusileidimo nuolydis tinkamas
automobilių stovėjimui, numatoma iki 90 automobilių stovėjimo vietų, 3 vietos dideliems
autobusams, 2 vietos mažesniems autobusams, vietos ŽN. Reljefo įveiksminimo požiūriu toks
terasavimo sprendimas logiškas, tačiau pagrindinis įėjimas nutolsta nuo gatvės, nukenčia jo
matomumas. Kaip ir daugelyje darbų privažiavimas stambiagabaritiniam krovininiam transportui
spręstas tik vienkartiniam/epizodiniam stambių krovinių atvežimui Žirmūnų g. lygyje, praktiškai
pertveria pagrindinį įvažiavimą į sklypą.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Tęsiant vientiso 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. Į šiaurę orientuotų vitrinų stiklai skaidrūs, nereflektuojantys ir maksimaliai
atveriantys vidaus erdvę.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Ypač aiški ir logiška pastato struktūra. Holas nėra erdvus, bet pagal pastato struktūrą, jį nesunkiai
galima padidinti. Pagrindinio įėjimo vieta - iš apatinės terasos, puikiai matoma ir išreikšta iš pėsčiųjų,
dviračių tako, net sunkiau matoma nuo Žirmūnų gatvės. Pagrindinis maniežas ir apšilimo erdvė
numatyti vienoje didelėje, lanksčiai panaudojamoje erdvė. Pateiktos galimo skirtingo erdvės
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panaudojimo scenarijų schemos. Cokolinio aukšto patalpų išdėstymas taip pat lankstus, priklausomai
nuo lankytojų srautų jį galima nesunkiai keisti ir pritaikyti naujiems poreikiams. Vertikalus ryšys tarp
cokolinio ir pirmo aukštų nelabai išreikštas. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Konstrukciniai sprendiniai aprašyti itin glaustai, bet brėžiniuose ir vizualizacijose matoma
išraiškinga plieno santvarų konstrukcinė schema, formuojanti visą pastato architektūrą.
Labai išsamiai, su schemomis aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas
energinio naudingumo A++ klasei. Siekiant taupyti energijos išteklius, panaudotos ir pasyvios
architektūrinės priemonės (pavyzdžiui, kompaktiškas pastato tūris).
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti, bet pateikta nemažai vizualizacijų. Pasirinkta
skoninga, monochrominė spalvų gama, su akcentuotais, turkio spalvos, bėgimo takeliais. Denginio
konstruktyvas yra vienas iš pagrindinių interjero akcentų, bet utilitarios plieno santvaros šiek tiek
disonuoja su bendra architektūrine koncepcija.
Kiti pastebėjimai
Labai išsamiai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros
standartams sprendiniai.
Pateikta principinė evakuacijos schema. Logiškas sprendimas išnaudoti reljefą ir iš abiejų lygių
numatyti tiesioginius išėjimus į lauką.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas pastato ir prieigų atitikimo universalaus dizaino
sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Autoriai savo idėją grindžia „Metro“ principu, kuris kompozicijos teorijoje reiškia elementų
atsikartojamumą. Kuriama su konstruktyvu ir švieslangiais sutapatinta, per fasadus ir stogą
besikartojanti įstrižų „bangų“ modulinė sistema. Tuo siekiama išsiskirti nuo prekybos centrams
būdingo įprastinio įvaizdžio, ilgosios tūrio kraštinės suskaidomos smulkesnėmis plokštumomis. Jei
fasaduose ši idėja didesnių abejonių nekelia, tai akivaizdu, kad stogo sprendiniai multiplikuotų ir
sudarytu techninius iššūkius (lietaus nuvedimas, sniego maišai).
Ieškant santykio su reljefu, rastas pakankamai racionalus, su pastato vidiniais aukščiais susietas
tūrio nuleidimas 4 metrais iki žemesnės iš upės pusės esančios altitudės. Tai leido sumažinti pastatą
gatvės išklotinėje, nors dėl dantyto stogo tūris čia iškyla kiek daugiau nei lėkšto stogo atveju - 13
metrų. Šiaurinėje, siaurojoje sklypo dalyje talpinamas parkingas, kuris serpantino principu leidžiasi į
įėjimo į pastatą lygį. Nusileidimo nuolydis tinkamas automobilių stovėjimui. Reljefo įveiksminimo
požiūriu toks terasavimo sprendimas logiškas, tačiau pagrindinis įėjimas nutolsta nuo gatvės,
nukenčia jo matomumas.
10.16. Konkursinis darbas „LENGVAI (1)“ - 16 vieta projektų eilėje
Pav. 19 Konkursinio darbo „LENGVAI (1)“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
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Architektūrinės plastikos prasme devizas atspindi sprendinio estetinį „lengvumą“ - akcentuota
klijuoto medžio konstrukcijų struktūra „sklendžianti“ ant „oro pagalvės“ - stiklo vitrinos intarpo.
Rytinėje sklypo dalyje ši akcentuota stogo konstrukcija tarsi “nupjaunama” taip atveriant platesnį
pastato struktūros vaizdą. Pastatas suprojektuotas išnaudojant teritorijos aukščių skirtumą tarp
Žirmūnų g. vakarinėje sklypo dalyje ir pėsčiųjų tako rytinėje, todėl 5 metrus nuleidus pastatą, jo
aukštis iš gatvės pusės lieka 9,1 m. Nežiūrint minimalios reagavimo į gatvės posūkį plastikos, pastatas
spręstas kaip vientisas, per visą sklypą besitęsiantis didelis tūris. Tuskulėnų dvaro pusėje kažkokių
papildomų tūrio smulkinimo priemonių taip pat nesiimama, prioritetas atiduodamas fasadinei grafikai
ir medžiagiškumui.
Sklypo sprendiniai
Pagrindinis patekimas pėstiesiems suprojektuotas iš Žirmūnų g. sklypo viduryje. Pagrindinis
patekimas į automobilių aikštelę numatomas šiaurinėje sklypo dalyje. Ji talpina 61 automobilį.
Laikina autobusų sustojimų vieta dėl geresnio apsisukimo suprojektuota pietinėje sklypo dalyje per
esamą įvažą. Aptarnaujančiam ir medijos transportui naudojamas esamas privažiavimas prie Žirmūnų
g. 1d pastato rytinėje sklypo dalyje. Čia taip pat suprojektuoti pėsčiųjų laiptai, kurie sujungia viršutinę
ir apatinę sklypo terasas. Sklypo sprendiniai minimalūs, tik kiek reikalauja funkciniai pastato
poreikiai.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Masyvios klijuoto medžio sijos panaudojamos ir kaip konstruktyvas dideliems salių
tarpatramiams perdengti ir kaip eksterjero apdailinis elementas. Pastato administracinės dalies sienų
apdailai naudojama perforuoti dažyto plieno elementai.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Įėjimo vieta logiška bet sunkiai pastebima gana monotoniškame pagrindiniame (Žirmūnų gatvės)
fasade. Nenumatytas įėjimas nuo upės pusės. Holas ankštokas, kuriama erdvė nelabai reprezentatyvi
ir gyva, trūksta vietos ekspozicijoms, bet tinkamas ir logiškas srautų atskyrimas, patogus žiūrovų
patekimas į varžybas. Maniežo planavimas atrodo racionalus, bet nepateiktos skirtingų panaudojimo
scenarijų schemos.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Gana išsamiai pateiktas konstruktyvinis sprendinys. Pasirinkta klijuoto medžio sijų kesoninė
konstrukcija yra tvari ir estetiška. Pasirinkimas panaudoti konstrukcinę schemą kaip pagrindinį
fasadus formuojantį elementą įdomus, bet bendras rezultatas, ypač iš Žirmūnų gatvės pusės, kiek
monotoniškas.
Inžineriniai sprendiniai neaprašyti, tik nurodyta galimybė juos montuoti ant stogo.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti, bet pateiktoje vizualizacijoje matoma skoninga
natūralių medžiagų (betonas, mediena) paletė. Išraiškingos konstrukcijos ir didelės įstiklintos
plokštumos (ypač treniruočių erdvėje), sukuria aktyvų ir gyvą vidaus erdvių charakterį.
Kiti pastebėjimai
Glaustai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai. Numatytos pasyvios architektūrinės priemonės.
Išsamiai, su schemomis aprašyti gaisrinės saugos sprendiniai. Protingas reljefo panaudojimas
leidžia atsisakyti evakuacinių laiptinių.
Išsamiai aprašyti ir nemažas dėmesys skirtas universalaus dizaino sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
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Pastatas projektuojamas išnaudojant sklypo teritorijos aukščių skirtumą, aukštis iš gatvės 9,1 m.
Visgi pastatas projektuojamas kaip vientisas didelis tūris, fasadas nesuskaidytas. Tuskulėnų dvaro
pusėje nėra tūrio smulkinimo priemonių. Įvažiavimo į sklypą vieta neatitinka numatytos užduotyje,
bendras plotas viršija plotą, numatytą užduotyje.
10.17. Konkursinis darbas „MARŠ“ - 17 vieta projektų eilėje
Pav. 20 Konkursinio darbo „MARŠ“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pastatas atsitraukia nuo Tuskulėnų dvaro, taip suteikdamas geresnį kultūros paveldo pastatų
matomumą iš Žirmūnų gatvės. Siekiant išsaugoti išraiškingą Neries slėnio reljefą, maniežas
projektuojamas viršutinėje plokščioje reljefo terasoje, neardydamas ir kardinaliai nekeisdamas sklype
esančių šlaitų. Kita vertus toks sprendimas gerokai vizualiai paaukština pastatą, įvertinus didelius
gabaritus plane praaugamas aplinkos mastelis. Autoriai bando tai kompensuoti per plastiką plane.
Deformacijos pagal gatvę ir šlaitą sukuria menamas kreives, kurios interpretuojamos sulaiptuojant
pastato fasadus. Rezultate, pastato plane galima įžvelgti kreives, ir tūryje tiesių linijų laiptuotą siluetą.
Neatskiriama fasado kompozicijos detale tampa šešėliai, kurie įveda įstrižas linijas bei dienos metu
besikeičiantį fasado piešinį. Tūrio laiptavimas sukuria kintantį ritmą, suskaido fasadus į mažesnės
plokštumas. Fasado suskaidymas atveria properšas, kurios užpildo pastato erdvę natūralia šviesa.
Sklypo sprendiniai
Įvažiavimas į sklypą bei patekimas į pastatą formuojamas šiaurinėje dalyje - priešingoje pusėje,
nei Tuskulėnų dvaras. Sklype formuojamos dvi atskiros erdvės - viena įėjimo pusėje, šiaurinėje
dalyje, kita - pietinėje dalyje, priešais Tuskulėnų dvarą. Šiaurinė sklypo erdvė skirta patekimui į
sklypą bei pastatą. Joje projektuojamos pastato prieigos, 50 vt. automobilių stovėjimo aikštelė bei yra
išsaugomas reljefo šlaitas. Pietinėje sklypo dalyje projektuojamas nedidelis parkelis, per kurį galima
patekti į dvaro teritoriją arba pėsčiųjų bei dviračių taką palei Nerį. Ūkinio privažiavimo, autobusų
parkavimo klausimai nespręsti. Sklypo sprendiniai minimalūs.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Pastatas suprojektuotas iš raudono trisluoknio betono surenkamų plokščių. Toks medžiagiškumas
autorių nuomone atliepia Žirmūnų daugiabučių kontekstą, bet tuo pat metu ir išsiskiria, praskaidrina
pilką rajoną.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiški įėjimo vieta, erdvus ir išraiškingos architektūros holas, kuriame numatyta pakankamai
vietos ekspozicijoms. Ne iki galo aiškus srautų atskyrimas – pavyzdžiui, norint pakliūti į viršutiniuose
aukštuose įrengtą administraciją arba mokymo klases, reikia praeiti maniežą. Didžioji dalis funkcijų
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numatyta bendroje erdvėje - lankstus ir racionalus planavimas, galimi įvairūs erdvės panaudojimo
scenarijai (schemos nepateiktos).
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Pateiktas glaustas konstrukcijų aprašymas, parinkti racionalūs ir ekonomiški konstrukciniai
sprendiniai. Fasadų konstrukcija trisluoksnės gelžbetonio plokštė puikiai atitinka energinio
naudingumo ir akustines savybes, reikalingas tokio tipo objektui.
Itin glaustai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai, nepaminėtas atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai neaprašyti, bet pateiktos detalios ir išsamios vizualizacijos. Vidaus erdvių
apdailoje matoma fasadų tąsa (rausvas betonas), praturtinta medienos ir baltai dažyto metalo apdailos
fragmentais ir išorės vaizdus į vidaus erdves įleidžiančiais įstiklintais pleištais. Bendras vidaus erdvių
vaizdas skoningas ir skirtingomis apdailos medžiagomis vizualiai išskiriantis skirtingo tipo erdves
(įėjimo erdvė, sportavimo erdvė).
Kiti pastebėjimai
Nepaminėti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai.
Tik glaustai paminėti gaisrinės saugos ir universalaus dizaino sprendiniai.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Maniežas projektuojamas viršutinėje reljefo terasoje, tačiau toks sprendimas vizualiai paaukština
pastatą. Nepaminėti pastato atitikimo energetinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai.
10.18. Konkursinis darbas „RUNNING AT FULL SPEED“ - 18 vieta projektų eilėje
Pav. 21 Konkursinio darbo „RUNNING AT FULL SPEED“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pasiūlyme kaip meno analogas panaudotas garsaus anglų fotografo Eadweard Muybridge (18301904) darbas „Running at full speed“ (Bėgimas visu greičiu), kuris tapo ir šio projekto devizu.
Projektą realizuojant ant fasado galėtų atsirasti ir autentiškas Lietuvos menininko sukurtas objektas.
Pagrindinė projekto urbanistinė koncepcija - maniežo tūris projektuojamas ant Tuskulėnų parko
ašies. Ši idėja perskaitoma parkingo ir įėjimo zonoje, kur dalis tūrio į priekį išsišaunančių pilonų
pavidalu formuoja trauką šia kryptimi. Deja toliau ašis erdviškai neprasitęsia, blokuojama pagrindiniu
pastato tūriu ir Tusklėnų parko pusėje lieka nesuprantama ir formali.
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Tūrio kampų apkapojimais bandoma mažinti pastato mastelį. Tai pasiteisina planinio gabarito
mažinimui, tačiau pastatas statomas viršutinėje Žirmūnų gatvės altitudėje, todėl iš visų pusių būtų
matomas savo didžiausiu 14-kos metrų aukščiu.
Neįveiksmintos reljefo žemėjimo, įkasimo, parapeto neutralizavimo, skirtingo aukščio patalpų
komponavimo ar kitos aukščio mažinimo priemonės.
Sklypo sprendiniai
Į teritoriją patenkama iš kontroliuojamo taško šiaurinėje sklypo dalyje, kur numatytas ir
pagrindinis parkingas. Svarbia teritorijos dominante tampa vėliavų alėja pabrėžtas takas parkingo
ašimi link centrinio įėjimo.
Sustojimo vieta autobusui sklypo plane nedetalizuota. Parodytas ūkinis privažiavimas prie
pastato esamu Žirmūnų g. šaligatviu taip pat abejotinas stambesnių krovininių automobilių atveju.
Patys autoriai pripažįsta, kad siekė tik minimalių sklypo sprendinių, kurie techniškai būtini
pastato vidinėms funkcijoms aptarnauti. Dėl to papildomos funkcijos (poilsio, viešosios) nesiūlytos.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Pastato gabaritai šiuo atveju bandomi smulkinti savotiškais tūrio kampų nukirtimais, kurių
fasadams siūlomos skirtingos medžiagos: trisluoksnės surenkamos g/b plokštės, fasade ties Žirmūnų
gatve apdailai naudojama betono matrica, kurioje numatytas minėtas meno kūrinys, rytinis fasadas stiklo plokštuma atsiverianti į Neries šlaitą, ties Tuskulėnų dvaru dalis fasado - medienos arba medžio
imitacijos apdaila. Pastato dydžio maskavimo efektas pasiekiamas, tačiau atsiranda ir idėjos
nevientisumo požymių.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Aiškiai suvokiamas ir išreikštas įėjimas į pastatą, patogus ryšys su automobilių stovėjimo
aikštele. Sąlyginai erdvus, pilnai įstiklintas holas, pakankamai erdvės ekspozicijoms. Labai aiškus,
sklandus ir intuityvus judėjimas tarp skirtingų funkcijų (pavyzdžiui nuo įėjimo į persirengimo
patalpas ir maniežą). Ankšta ir nelanksti treniruočių/apšilimo erdvė. Abejotinai siauras metimo
sektorius. Nėra kitų erdvės panaudojimo scenarijų. Visa sąlygose nurodyta programa išpildyta.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Konstrukcijų sprendiniai aprašyti glaustai. Racionali ir ekonomiška gelžbetonio kolonų ir
plieninių santvarų konstrukcinė schema architektūriškai sukuria standartinį sandėlio įvaizdį.
Planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio naudingumo A++ klasei aprašyti tik
labai glaustai. Nėra numatytos (arba nepaminėtos) pasyvios architektūrinės priemonės, padedančios
taupyti energijos suvartojimą.
Interjerų dizainas
Interjero sprendiniai nėra išsamiai aprašyti. Pateiktose vizualizacijose matomas standartinis
sandėlio tipo pastatų vaizdas. Numatytos didelės įstiklintos plokštumos pagyvina vidaus vaizdą ir yra
tinkamai pasirinktas interjero akcentas.
Kiti pastebėjimai
Itin glaustai aprašyta pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai.
Neaprašyti gaisrinės saugos sprendiniai ir atitikimas universalaus dizaino sprendiniams.
Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Pagrindinė projekto urbanistinė koncepcija - maniežas projektuojamas ant Tuskulėnų parko ašies.
Idėja perskaitoma parkingo ir įėjimo zonoje, tačiau toliau ašis erdviškai neprasitęsia. Nepasinaudota
reljefo žemėjimu, netaikomos aukščio mažinimo priemonės. Pastatas statomas viršutinėje Žirmūnų
gatvės altitudėje, iš visų pusių būtų matomas didžiausiu savo aukščiu.
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10.19. Konkursinis darbas „SODAI“ - 19 vieta projektų eilėje
Pav. 22 Konkursinio darbo „SODAI“ vizualizacija
(šaltinis: Konkurso dalyvis)

Urbanistinė - architektūrinė koncepcija
Pastato tūris skulptūriškas, anot autorių įkvėpta gamtinių formų ir aviacijos inžinerijos sinergijos.
Pulsuojančiu ritmu ieškomas santykis tarp miesto urbanistinio audinio ir rekreacinės erdvės su greta
tekančia Neries upe. Pastato tūriu siekiama pabrėžti maniežo pagrindinės erdvės dominavimą.
Pagrindinės maniežo patalpos talpinamos viršutinėje terasoje, todėl pastato kraigo aukštis 15 m, nors
šį dydį dalinai bandoma mažinti stogo nuolydžiais perimetro link.
Sklypo sprendiniai
Planuojamas įvažiavimas sutampa su numatyta reguliuojamos sankryžos vieta. Šiaurinėje sklypo
dalyje suplanuotos 92 parkavimo vietos automobiliams ir 2 autobusams. Pastatas atitrauktas nuo
Tuskulėnų dvaro. Prie pagrindinio įėjimo numatyta reprezentacinė poilsio vieta su alpinariumu ir
rekreacijos elementais (suoliukai, informaciniai stendai ir t. t.). Ūkinio privažiavimo ir krovinių
iškrovimo klausimai nedetalizuoti.
Pastato architektūrinė kokybė, fasadai
Pastato fasadai vertikalių glazūruotos keramikos gaminių apdailos. Dalyje vertikalios juostos
įterpiami vertikalūs ažūriniai „rėžiai“ - itrinos su saulės priedangos elementais iš tų pačių glazūruotos
keramikos gaminių. Fasado dalis orientuota į dvaro sodyba laužyta, siekiama vizualiai suminkštinti
pastato tūrio siluetą.
Deja galutinei išraiškai trūksta vientisumo ir pagrįstumo. Taip ir lieka neaišku devizo „sodai“
motyvai, o pastato architektūra ir projektinė grafika atrodo padrika ir iki galo nebaigta.
Pastato planiniai - funkciniai sprendiniai
Įėjimo holas erdvus ir reprezentatyvus, intuityvus ir sklandus ryšys su kitais pastato aukštais.
Neracionalus sprendimas numatyti maniežą holo lygyje, o persirengimo patalpas aukštu žemiau.
Konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai
Glaustai ir formaliai aprašyti konstrukcijų sprendiniai.
Glaustai ir formaliai aprašyti planuojami inžineriniai sprendiniai ir jų atitikimas energinio
naudingumo A++ klasei.
Interjerų dizainas
Interjero sprendinių aprašymas nepateiktas, tik schematiška ir neinformatyvi maniežo erdvės
vizualizacija.
Kiti pastebėjimai
Neaprašyti pastato atitikimo energinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams
sprendiniai.
Labai glaustai aprašyti gaisrinės saugos ir atitikimo universaliam dizainui sprendiniai.
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Konkurso vertinimo komisijos komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai
Maniežas talpinamas viršutinėje terasoje, pastato kraigo aukštis 15 m, nors šį dydį ir bandoma
sumažinti stogo nuolydžiais. Neaprašyti interjero sprendimai. Nepaminėti pastato atitikimo
energetinio naudingumo klasei ir darnios plėtros standartams sprendimai.
11. Pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūros konkursų organizavimo nuostatų
(patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2019-02-20 d. sprendimu) Priedo Nr. 1
„Architektūros konkursų vykdymo rekomendacijų“ 115-ą punktą, konkurso ataskaitai
pritaria visi vertinimo komisijos nariai ir ataskaitą pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas
ir koordinatorius
Eilės Nr.

Vardas ir pavardė

Pasirašančiojo pareigos
konkurse

1.

Mindaugas Pakalnis

Vertinimo komisijos
pirmininkas ir narys

2.

Andrius Bakšys

Koordinatorius

Parašas
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