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PASTATO FUNKCINĖ SCHEMA PASTATO PASIEKIAMUMAS RYŠYS SU APLINKA FASADŲ DAUGIAPLANIŠKUMAS ŠLOVĖS ALĖJA

PIETINIS FASADAS M 1:200
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Naujasis maniežo pastatas susideda iš keturių funkcinių 
blokų:

1. Rytinėje sklypo pusėje formuojamas būsimos šlovės 
alėjos perimetras. Čia orientuojamos visos viešos, 
administracinės ir sporto paskirties patalpos.

2. Vakarinėje pusėje kartu pandusu į požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę numatomos pagalbinės inventoriaus 
ir medijai skirtos patalpos.

3. Viduryje tarp minėtų funkcinių blokų projektuojama 
maniežo salė, o antrame aukšte virš pagalbinių patalpų 
numatoma apšilimo salė su bėgimo takeliais.

4. Po visa maniežo salės erdve projektuojama požeminė 
automobilių stovėjimo saugykla.

Atsižvelgiant į esamo sklypo ir jo gretimybių situaciją, 
pagrindinis visuomenei skirtas įėjimas numatomas rytinėje 
pusėje, iš būsimos Šlovės alėjos. Taip pat, šioje pusėje yra 
numatomas viešas įėjimas į požeminę automobilių saugyklą. 

Pietinėje pastato pusėje planuojamas įvažiavimas į 
požeminę automobilių saugyklą pro esamą automobilių 
aikštelę. Vadovaujantis detaliojo plano nustatyta servitutine 
zona šiaurinėje pusėje organizuojamas aptarnaujantis 
transportas.  

Dėl tankaus sklypo gretimybių apželdinimo ir kitų 
detaliojo plano apribojimų, pastato tūrinėje kompozicijoje 
akcentuojamas pirmasis aukštas. Šiaurinė ir pietinė pastato 
pirmojo aukšto pusės atviros: miestiečiai eidami nuo S. 
Dariaus ir S. Girėno paminklo ar važiuodami Perkūno alėja, 
pro pirmojo aukšto langus matys sportuojančius atletus. 
Taip pat, skaidrus fasadas leis užtikrinti didesnį natūralios 
šviesos kiekį salėje. Rytinėje pusėje, lygiagrečiai su Šlovės 
alėja, pirmąjame aukšte numatomos viešosios funkcijos 
(vestibiulis ir restoranas). Jos lankytojams bus pasiekiamos 
skirtingu paros metu. Pastato viršutiniame aukšte iš lauko 
terasos bus galima grožėtis Šlovės alėjos panorama. 

Kadangi projektuojamas pastatas yra dalis S. Dariaus ir S. 
Girėno, ir Sporto halės sporto komplekso, o pirminė būsimo 
maniežo funkcija pati savaime reikalauja ganėtinai masyvios 
tūrinės kompozicijos, siūlomi fasadai kuria daugiaplanį 
pastato eksterjero suvokimą. Fasadų apdailai pasirinktas 
perforuotas skardos lankstinys (galimi 500 mm ir 1000 mm 
moduliai) kuria dvejopą įspūdį, iš toli formuoja lengvą tarsi 
debesis tūrį, kuris atsargiai liečia žemę. Tačiau priartėjus, 
dėka naudojamų perforuotų modulių fasadas kartu su 
langų skaidymu (1000 mm ir 2000 m) tampa artimesnis 
žmogiškąjam masteliui. Fasado daugiaplaniškumas 
atsiskleidžia pilnai atveriant angas, dalinai jas uždengiant 
ir kontroliuojant patalpų apšviestumą ar uždengiant aklinas 
sienas, o krintančių šešėlių pagalba skaidomas fasado 
plokštumų mastelis.

Sporto kompleksas kurį sudaro S. Dariaus ir S. Girėno 
stadionas, Sporto halė ir Lengvosios atletikos maniežas 
formuoja Šlovės alėją. Siūloma, kad alėja būtų skirta ne tik 
pagerbti sportininkus, bet ir praleisti laisvalaikį. Projekte yra 
siekiama Šlovės alėją įveiklinti papildant ją miestiečiams 
patraukliomis funkcijomis (kavinė, sporto klubas ir kt.), kurios 
sulauktų lankytojų ne tik renginių metu. Vizualiai į Šlovės 
alėją atvertos pastato funkcijos padės didinti saugumo 
jausmą tamsiuoju paros metu, o pasirinkta fasadų išraiška 
leis kontroliuoti patalpų apšviestumą ir privatumo lygį jose. 
Projekte svarbu ne tik sukurti kokybišką infrastruktūrą 
atletams tobulėti, atverti jų kasdienybę miestiečiams, bet ir 
pakviesti kartu sportuoti.
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