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Kontekstas  

Kaunas neatsiejamas nuo 
tarpukario modernizmo architektūros. 
Istoriškai susiformavęs Kauno miesto ir 
sporto komplekso Ąžuolyne kontekstas 
padiktavo naujojo maniežo 
architektūrinę išraišką. Įgilintas 
centrinis įėjimas, horizontalus fasadų 
skaidymas, reguliarus grakščių kolonų 
tinklas, didelės stiklo plokštumos, 
lenktos balkonų formos, arkos su 
skulptūromis jų nišose – kompoziciniai 
principai ir architektūrinės detalės, 
pratęsiančios istoriškai susiformavusį ir 
visuotinai atpažįstamą Kauno 
architektūros veidą bei kontekstualiai 
papildančios miesto urbanistinį audinį 
XXI amžiaus ženklais. 

1 pav. Maniežas centrinėje Kauno dalyje 

Naujasis maniežo pastatas savo orientacija sklype ir planine struktūra organiškai įsilieja 
į sporto komplekso struktūrą. Įgilinta centrinio įėjimo erdvė orientuota į pagrindinę sporto 
komplekso alėją ir centrinę aikštę su paminklu S. Dariui ir S. Girėnui. Maniežo pastatas su 
prieigomis puikiai apžvelgiamas nuo komplekso aikštės, iš centrinės alėjos, rekonstruojamo 
stadiono ir sporto halės prieigų. Iš pagrindinės maniežo salės erdvės ir balkonų per įstiklintas 
fasadų plokštumas atsiveria vaizdai į pagrindinius sporto komplekso statinius ir žaliuosius 
ąžuolyno masyvus. Suapvalintas šiaurės rytinis pastato kampas sušvelnina masyvaus maniežo 
tūrio poveikį centrinės sporto komplekso alėjos erdvėje. 

 

2 pav. Maniežo vaizdas nuo centrinės sporto komplekso aikštės 
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Sklypo schema 

Projektuojamas maniežo pastatas užima 
vakarinę S. Dariaus ir S. Girėno sporto komplekso 
sklypo dalį. Pagrindinis įėjimas į maniežą 
suprojektuotas šiaurės rytiniame pastato kampe, 
orientuojant į centrinę viso sporto komplekso alėją ir 
centrinę aikštę su paminklu.  

Vakarinėje pastato pusėje suprojektuotas 
įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą ir 
aptarnaujančio transporto patekimas į sklypą. 
Įvažiavimo į požeminę automobilių saugyklą rampa 
integruota į maniežo pastato tūrį ties vakariniu 
fasadu. Šalia pietinio fasado (vadovaujantis detaliojo 
plano sprendiniais) suplanuota autobusų ir 
automobilių stovėjimo aikštelė.  

 

 

 

3 pav. Situacijos schema 

Architektūrinė koncepcija 

Pastato architektūrinė išraiška suformuota atsižvelgiant į istoriškai susiformavusį 
kontekstą, esamas gretimybes. Skaidriomis fasadų plokštumomis suformuotas skaidrus, su 
istoriniu kontekstu komunikuojantis tūris. Lenktos vidaus balkonų ir tribūnų linijos pratęsia 
pagrindiniame fasade suformuotą lenkto centrinio įėjimo motyvą. Vidaus erdvių sprendiniai 
atitinka šiuolaikines sporto paskirties statinių įrengimo tendencijas – projektuojamos šviesios, 
intuityviai lengvai suvokiamos erdvės, prioritetą teikiant pastato turiniui (funkcijai). 

 

 

4 pav. Centrinio įėjimo vestibiulio erdvė 

Pagrindinis maniežo sporto aikštynas užima didžiają pastato tūrio dalį, per fasadų 
vitrinas atsiveriančią į centrinę sporto komplekso alėją. Pastato vakarinėje dalyje 
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suprojektuotas 3 aukštų treniruočių bei mokymo salių / auditorijų, administracinių ir pagalbinių 
patalpų korpusas. Iš šios pastato dalies balkonų galima stebėti pagrindinėje maniežo erdvėje 
vykstančias varžybas, treniruotes ir kitus renginius. 

1 aukšto požeminė (141 vt.) automobilių saugykla suprojektuota po vakarine pastato 
dalimi. Patekimai iš garažo į antžeminę pastato dalį – liftais ir laiptinėmis. 

Pagrindinė maniežo erdvė, vestibiuliai ir restorano erdvės insoliuojamos per įstiklintas 
fasadų vitrinas ir reguliariu žingsniu išdėstytus švieslangius. 

 

 

5 pav. Skersinis pjūvis. Maniežo struktūra ir santykis su kontekstu 

Salės ir jų transformacijos galimybės 
Maniežo pastate suprojektuotos įvairaus dydžio treniruotėms, mankštoms ir įvairiems 

sporto renginiams skirtos salės bei erdvės. Salės išdėstytos skirtinguose pastato aukštuose, 
atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį bei veiklos jose pobūdį. Visos salės ir treniruočių erdvės yra 
lengvai pasiekiamos iš sportininkų persirengimo patalpų ir bendro naudojimo erdvių – holų, 
vestibiulių, balkonų. 

 

6 pav. Maniežo 1 aukšto plano schema 
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Pagrindinis pastato 1 aukšto plano elementas – bėgimo takų blokas. Vidiniame bėgimo 
takų žiedo plote išdėstytos įvairioms sporto šakoms skirtos erdvės ir įrenginiai – bėgimo su 
kliūtimis takeliai, šuolių į tolį ir aukštį zonos, rutulio stūmimo, disko ir ieties metimo sektoriai. 
Visos šios erdvės ir zonos patogiai apžvelgiamos iš mobilių (sustumiamų) 540 vietų tribūnų, 2 
aukšte suprojektuotų restorano balkonų, komentatorių kabinų. 

Maniežo 1 aukšte, šalia bėgimo tako ir sportininkų rūbinių bloko suprojektuota 
universali mankštos – treniruočių erdvė su 4 bėgimo takais. Dalis šios salės / erdvės gali būti 
pritaikyta imtynių treniruotėms ir nedideliems sporto turnyrams. Projektinis sprendinys leidžia 
įrengti standartinių dydžių klasikinių imtynių pagrindus: graikų-romėnų imtynių pagrindą 
(12x12m) ir 2 dziudo tatamius (5,4x5,4m).  

Dalis šios salės / erdvės gali būti pritaikyta stalo teniso treniruotėms ir nedideliems 
turnyrams. Projektinis sprendinys leidžia įrengti 4 standartines stalo teniso aikšteles. Bendras 
aikštelių dydis 16,5x8,5m. Numatytos vietos teisėjų staleliams ir dalyvių atsisėdimui, daiktų 
laikymui.  

              

7, 8 pav. Treniruočių - mankštos  salės / erdvės transformavimo schemos – imtynės, stalo tenisas 

Maniežo 2 aukšte, virš mankštos ir sportininkų rūbinių zonų suprojektuota universali 
treniruočių salė. Numatyta patogi salės lokacija šalia lifto ir inventoriaus saugojimo patalpų. 
Salė patogiai pasiekiama laiptais ir liftu iš sportininkų rūbinių 1 aukšte. Patalpos skaidymas 
priklausomai nuo naudojimo būdo gali būti organizuojamas mobiliomis pertvaromis. Patalpa 
gerai insoliuojama per vitrininius langus vakariniame fasade.  

Salė gali būti pritaikyta įvairiam treniruoklių išdėstymui, individualiam užsiėmimui ir 
grupinėms treniruotėms. Salė taip pat gali būti pritaikyta keletui erdvių, vykdyti jogos, pilateso 
ir meditacijos užsiėmimus.  
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9, 10 pav.  Treniruočių  salės transformavimo schemos – treniruokliai, joga pilatesas, meditacija 

Maniežo 3 aukšte, virš mankštos ir sportininkų rūbinių zonų suprojektuota universali 
gimnastikos salė. Numatyta patogi salės lokacija šalia lifto ir inventoriaus saugojimo patalpų. 
Salė patogiai pasiekiama laiptais ir liftu iš sportininkų rūbinių 1 aukšte. 

Patalpos skaidymas priklausomai nuo naudojimo būdo gali būti organizuojamas 
mobiliomis pertvaromis. Patalpa gerai insoliuojama per vitrininius langus pietiniame fasade ir 
skaidrią vidinę vitriną.  

Salė gali būti pritaikyta grupinėms gimnastikos treniruotėms, pramoginių ir šiuolaikinių 
šokių, baleto repeticijoms ir pan. Užsiėmimams. Papildomai numatomas mobilių persirengimo 
patalpų įrengimas. 

Salė taip pat gali būti pritaikyta atskiroms patalpoms individualiems ar mažų grupių 
užsiėmimams, reabilitacinei mankštai, projektinei veiklai, mokymui. 

    

11, 12 pav. Gimnastikos  salės transformavimo schemos – treniruokliai, joga pilatesas, meditacija 
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Konstrukciniai - inžineriniai sprendiniai 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema suprojektuota įvertinus architektūrinę 
koncepciją, taip pat siekiant efektyvios statybų proceso eigos bei optimalios statybų kainos.  

Laikančios konstrukcijos. Konstrukcinės schemos stuburas - surenkamo monolitinio 
gelžbetonio karkasas (gamykliškai suformuoti gaminiai – kolonos, perdangų sijos ir plokštės), 
dalis laikančių sienų – mūrinės (pastato konstrukcijos standumą užtikrinantys elementai). 

Stogo laikančioji konstrukcija – erdvinės metalo santvaros ant gelžbetoninių kolonų. 
Administracinių patalpų ir automobilių saugyklos (tarpaukštinės) perdangos – surenkamų g/b 
plokščių ant g/b sijų. Pastato stogas – sutapdintas, apšiltintas ant metalinio pakloto. Stoge 
suprojektuoti reguliariu tinklu išdėstyti švieslangiai. 

 

 

12 pav. Bendras maniežo erdvės vaizdas 

Fasadų apdaila – šviesus struktūrinis tinkas, įstiklintos stiklo vitrinos. Dalis fasadų vitrinų 
virš 1 aukšto lygio dengiamos dekoratyviniu tinklu, užtikrinančiu gerą maniežo vidaus erdvių 
insoliavimą ir perteklinės saulės šviesos sulaikymą. Horizontalaus stogo apvado plokštumos 
formuojamos iš šviesių dekoratyvinių plokščių. Vakariniame fasade įrengiamos 3 arkos su atletų 
skulptūromis, matomomis nuo Perkūno alėjos. 

 

 
13, 14 pav. Pastato fasadai 
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Projekto tvarumas 

Suformuota maniežo pastato koncepcija leis įgyvendinti šiuolaikinius pastatų tvarumo 
standartus ir pasiekti aukščiausius tokio tipo pastatams taikomus energetinio efektyvumo 
reikalavimus. Svarbus faktorius yra pastato projektavimo procesas, kurio eiga ir sklandumas turi 
tiesioginę įtaką pastatyto pastato kokybei. 

Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė – A++. Šį rodiklį pasiekti leis 
kompaktiška pastato forma ir tūris, racionalūs inžinerinių sistemų sprendimai ir statybai bei 
apdailai naudojamos statybinės medžiagos bei įrenginiai. 

Universalus dizainas. Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į visų visuomenės ir 
socialinių grupių poreikius. Vestibiulių ir holų, liftų ir laiptinių išdėstymas užtikrina patogų ir 
intuityviai paprastą naudojimąsi pastatu visiems, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus ar 
fizinių pajėgumų. Sporto salių, treniruočių erdvių išplanavimas tinkamas žmonių su fizine 
negalia judėjimui. 

Saulės energija. Pastato architektūrinė išraiška suformuota siekiant efektyvaus saulės 
energijos panaudojimo patalpų insoliacijai. Patalpų grupės, kurioms nereikalinga intensyvi 
saulės šviesa (techninės ir pagalbinės patalpos, restorano virtuvė ir pan.) išdėstytos vidinėse 
pastato zonose ir šiauriniame fasade. Patalpos ir erdvės, kurioms būtina tiesioginė saulės šviesa 
(administracinės patalpos, auditorijos, mankštų ir treniruočių salės), orientuotos į pastato 
pietinį, vakarinį ir rytinį fasadus. Siekiant efektyvaus elektros energijos naudojimo, pastate 
turėtų būti sumontuoti ypač efektyvūs elektros prietaisai. 

Vanduo. Pastate projektuojamas lietaus vandens surinkimas nuo sutapdinto stogo. 
Surinktas vanduo gali būti panaudojamas įvairioms pastato reikmėms, teritorijos ir želdinių 
priežiūrai. Surinktas ir perfiltruotas lietaus vanduo gali būti naudojamas unitazuose, pisuaruose, 
praustuvuose ir pan. Svarbi lietaus vandens panaudojimo sritis – pastato ir sklypo / sporto 
komplekso teritorijos priežiūra. Tai vandens naudojimas eksploatuojant pastatą (pvz. patalpų 
valymas, fasadų ar kietų paviršinių dangų plovimas), prižiūrint sklype įrengtus želdynus ar 
pasodintus medžius. Surinktas lietaus vanduo gali būti kaupiamas požeminiuose rezervuaruose, 
įrengtuose po pastatu. Surinktas lietaus vanduo gali būti kaupiamas atviruose dekoratyviniuose 
vandens telkiniuose visoje sporto komplekso teritorijoje. 

Siekiant efektyvaus vandens naudojimo, pastate siūlome montuoti santechnikos 
prietaisus, atitinkančius Vandens naudojimo efektyvumo ženklo (WELL) standartą. 

Oras. Sprendiniai apima patalpų vėdinimą ir šildymą. Oro kokybė yra labai svarbus 
faktorius, lemiantis bendrą žmonių savijautą, nuotaiką, darbingumą ir sveikatą. Pastate 
projektuojama rekuperacinė patalpų vėdinimo sistema. Vamzdynai įrengiami virš pakabinamų 
lubų arba atvirai. 

Vidaus aplinka. Pastato vidinės erdvės suformuotos remiantis dominuojančiomis 
pasaulinėmis uždarų sporto statinių projektavimo ir įrengimo tendencijomis. Tai įvairaus 
planavimo natūralia saulės šviesa apšviestos erdvės, kuriose derinamos sporto, treniruočių, 
restoranų erdvės. 
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Pastato funkcinis suplanavimas 

Maniežo funkcinė struktūra suformuota atsižvelgiant į suformuotą užduotį, taip pat 
siekiant efektyvaus ir patogaus pastato naudojimo. Pagrindinės funkcinės patalpų grupės 
išdėstytos skirtinguose aukštuose,  sujungtuose vertikaliais ir horizontaliais ryšiais. Iš visų 
balkonų ir bendro naudojimo erdvių atsiveria vaizdai tiek į pagrindinę maniežo erdvę, tiek į 
centrinę sporto komplekso alėją. 

 

1 lentelė. Pastato funkcinė struktūra 

1 aukštas 2 aukštas 3 aukštas Rūsys 

• L. atletikos maniežas 

• Mobili žiūrovų tribūna 
(540 vt.) 

• Universali treniruočių 
ir nedidelių sporto 
turnyrų salė / erdvė 

• Rūbinės 

• WC 

• Rampa į automobilių 
saugyklą 

• Techninės pat. 

• Universali 
transformuojama 
treniruočių salė 

• Administracija 

• Restoranas 

• WC 

• Komentatorių pat. 

• Techninės pat. 

• Universali 
transformuojama 
treniruočių salė 

• Auditorijos 

• WC  

• Techninės pat. 

• Pagalbinės pat. 

• Automobilių 
saugykla (141 vt.)  

• Techninės pat. 

 

 

 

15 pav. Bendras maniežo vidaus erdvės vaizdas 
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Atitikimas galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams 

Parengta maniežo architektūrinė koncepcija atitinka esminius galiojančių teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius. Rengiant techninį projektą bus būtina atlikti neesminių 
galiojančio detaliojo plano sprendinių koregavimą – patikslinti statinių statybos zonos ribas.  

Detaliajame plane nustatyti pagrindiniai teritorijos užstatymo reglamentai išlaikomi. 

 

Bendrieji sklypo ir statinio ekonominiai rodikliai 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     

1.1. Sklypo plotas m2 75797 7,58 ha 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % < 1** Pagal DP 

1.3. Sklypo užstatymo tankis % 42,5 Pagal DP 

1.4. Statinio užimamas žemės plotas m2 7368  

1.4.1. Visų statinio dalių projekcijos į žemės paviršių 
plotas 

m² 8410  

1.5. Sklypo užstatymo plotas m2 32144  

II. PASTATAI    

2.1. Negyvenamasis pastatas – sporto paskirties 

pastatas (maniežas) 

   

2.1.1. Paskirties rodikliai    

2.1.1.1. Žiūrovų skaičius vnt. 540  

2.1.2. Bendrasis plotas* m2 10265,40  

2.1.3. Naudingasis plotas* m2 10265,40  

2.1.4. Pastato tūris*  m³ 121014  

2.1.5. Aukštų skaičius vnt. 3,0  

2.1.6. Pastato aukštis* m 16,00  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuoti vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

** Tikslų sklypo užstatymo intensyvumą apskaičiuoti galima tik turint pilnos apimties informaciją 
apie esamus ir šiuo metu rekonstruojamus statinius sklype. Konkurso organizatoriui šių duomenų 
nepateikus ir įvertinus tai, kad projektuojamas maniežas atitinka galiojančio detaliojo plano 
reglamentus, Bendruosiuose rodikliuose nurodoma, kad Sklypo užstatymo intensyvumas nebus 
viršijamas reglamentuoto galiojančiame detaliajame plane t.y. 1.  

 


