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1. Projekto idėja / koncepcija
1.1. Urbanistinė idėja
Nagrinėjama teritorija išsiskiria urbanistiniu ir architektūriniu struktūros aiškumu ir funkcionalumu,
apima plotą tarp Ąžuolyno, Perkūno al. ir Sporto gatvių bei ribojasi su Ąžuolyno parku. Projekto
idėja glaudžiai susijusi su unikalia Lengvosios atletikos maniežo vieta. Pastatas projektuojamas
integruojant jį į esamą S.Dariaus ir S.Girėno sporto centro kompleksą bei šalia esantį Ąžuolyno
parką, išlaikant architektūrinį vientisumą ir vietos gamtinį išraiškingumą.
Žemės sklypas užstatytas sporto komplekso pastatais – Sporto halė, S.Dariaus ir S.Girėno
stadionas, pagalbiniai statiniai. Planuojamas sklypas ribojasi su Lietuvos sporto universiteto
(buvę fiziško auklėjimo rūmai) bei Sporto hales statiniais, kurie atspindi modernizmo
architektūrinę kalbą. Aiškios geometrinės formos, šiek tiek prasislenkantys tūriai, juodos – baltos
spalvų kontrastiniai deriniai architektūriniuose elementuose, stiklo plokštumų juostos –
pagrindinis kompozicinis arsenalas.
Šiuo metu lauko maniežas neatitinka lengvaatlečių poreikių, todėl kyla būtinybė pokyčiams.
Viešosios erdvės aplink pastatą aktyvuojamos jas pritaikant naudotojų poreikiams.
Struktūrą formuoja Šlovės alejos ašis, aplink kurią dėliojasi S.Dariaus ir S.Girėno stadionas,
Sporto halė ir projektuojamas Lengvosios atletikos maniežas. Pakeitus profilį, tampa panašesnė
į parko alėją, jai statmena pėsčiųjų ašis – Sporto g., einanti link Ąžuolyno parko (žr. 1 pav.).

pav. 1 Situacijos schema
Projekte žalios erdvės formuoja nepertraukiamą struktūrą miesto gamtiniame karkase - pėsčiųjų
takai - jungtys su Ąžuolyno parku, perspektyvinė viešoji erdvė lygiagrečiai pastatui (Šlovės
alejoje).
Savo projekte siekiame išnaudoti visus situacijos privalumus, sėkmingam naujojo pastato
funkcionavimui.
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pav. 2 Vaizdas iš viršaus
1.2. Architektūrinė idėja
Pastato architektūrinė idėja tampriai susieta su gamtine aplinka. Ąžuolynas apkabina, įtraukia,
užburia. Spalvinė gama metų laikais pasakoja istoriją. Ochra – seniausias iš žmonijai
žinomų pigmentų, aliuzija į gelsvus, rudai raudonus Ąžuolyno atspalvius, žemę, kurią peizaže
įamžina LAM fasado rūdys.

Statinys atviras, kviečiantis užeiti, tyliai kuria dialogą su paslaptingu kaimynu. Atvirumas –
siekiamybė ir vertybė, nuo vidaus erdvių skaidrumo iki urbanistinių sprendinių įsiliejimo į pastatą.
Kuriamos pagrindinės įeigos erdvės papildomai įprasminamos želdynais, pėsčiųjų alėja (su
vaizdais į Ąžuolyno parką), sukuriant tęstinę pastato erdvę lauke.
Architektūrinė kalba nuosaiki, šiuolaikiškų techniškų detalių. Splavinė paletė – tapybiška, gelsvai
rudų atspalvių variacija.
Monumentalus tūris formuoja Šlovės alejos išklotinės kompoziciją, harmoningai įsilieja į bendrą
S.Dariaus ir S.Girėno stadiono, Sporto halės statinių kompleksą. Tvirta ir solidi išorė bei jaukus ir
patogus vidus. Pastatą kuriame, kaip struktūrą, apjungiančią sporto bendruomenę, poreikius bei
galimybę augti ir transformuotis pagal galimus ateities scenarijus.
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pav. 3 Pastato charakteringas pjūvis

2. Siūlomi architektūros sprendiniai
2.1. Pastato funkcinis planavimas
Pastato aukštai yra atviri ir lengvai planuojami (perplanuojami), į juos iš visų pusių patenka daug
natūralios šviesos. Nejudinami tūriai pastato viduje yra laiptinės - visas kitas pastato plotas,
pasitelkiant lengvas pertvaras ir baldus, gali būti įvairiai ir lanksčiai modeliuojamas, pritaikant
patalpas skirtingiems poreikiams.
Pastato rūsyje numatoma automobilių saugojimo aikštelė, kurioje yra 220 vietų automobiliams,
bei 60 dviračių stovėjimo vietų rakinamoje aptvertoje zonoje. (Lauke numatyta 42 dviračių
vietos). Įvažiavimas iš Perkūno al. pusės. Aikštelės danga – lietas betonas. Numatytos techninės
patalpos inžineriniai įrangai, vandens, elektros ir šilumos įvadų patalpos. Taip pat planuojama
inventoriaus saugojimo, remonto, svėrimo patalpos. Rūsyje yra suplanuota vyrų ir moterų
persirengimo kambariai, kartu su dušais, wc ir saunos patalpomis. Iš rūsio pakylama liftais ir
laiptinėmis.
Pagrindinis įėjimas į pastatą aiškiai matomas iš Šlovės alėjos.

pav. 4 Pastato aksonometrija iš Šlovės al.
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Patenkama į holą – susitikimų, parodų, bendravimo erdvę, kuri jungiasi su kavinės zona (gali
funkcionuoti atskirai arba, esant poreikiui, susilieti į bendrą erdvę) bei lengvosios atletikos
maniežą, kartu su mankštos sale. Hole projektuojama budinčiojo patalpa, rūbinė, wc blokas.
Kavinė suprojektuota per du aukštus. Antrame aukšte (iš kavinės) yra galimybė stebėti maniežo
erdvę balkonuose, sukuriamos papildomos vietos žmonėms su negalia ar kavinės lankytojams.
Trečiame aukšte planuojamos treniruoklių ir gimnastikos salės, trenerių patalpos, wc blokas.
Ketvirtame aukšte numatomos patalpos medicinos, dopingo, masažo kabinetams.
Projektuojamos auditorijos, administracijos kabinetai, kurie gali būti atviro plano arba sudalinti į
atskiras patalpas. Taip pat suplanuotos techninės patalpos TV komentatoriams, garso įrangai.
WC patalpų, laiptinių vieta sukuria palankias sąlygas vidaus ryšiams optimizuoti. Kiekviename
lygyje yra ir žmonių su negalia tualetai.

pav. 4 Pastato aksonometrija iš Perkūno al.

2.2. Pastato medžiagiškumas
Projektuojamas pastatas vizualiai išraiškingas, monumentalus, tačiau kartu nėra svetimas
supančiai aplinkai, spalvinė paletė
- parafrazė iš Ąžuolyno. Pastato architektūriniame
sprendinyje pagrindinės medžiagos – Corten plieno lakštai, stiklas, betonas. Visos laikančios
maniežo dalies konstrukcijos (kolonos, santvaros) formuojamos iš klijuotos medienos. Medinės
santvaros - pagrindinis maniežo erdvės akcentas. Lubų plokštumoje dinamiką kuria natūralios
šviesos stoglangių kompozicija bei šviesos įstrižainės.
Interjere, kaip akcentą, siūlome naudoti medžio plokštumas – lubos, grindys (priklausomai nuo
funkcijos). Mediniai elementai yra natūrali tąsa gamtinės aplinkos, kuria dialogą tarp fasado
rūdžių apdailos, stiklo ir dominuojančių lieto betono konstrukcinių sprendinių bei „sušildo“ vidaus
erdves. Stogo plokštuma - „penktas fasadas“, akcentas apžvalgai iš paukščio skrydžio,
Stoglangių kompozicija, tarsi vandens lašai ant medžių lapų parke.
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pav. 4 Maniežo salės interjeras
Corten skarda, atskiruose fasado fragmentuose perforuota. Gyva faktūra aliuzija į gamtoje
natūraliai atsirandančių dūlėjimo, įtrūkimo ženklus.
Lengvos vidinės pertvaros gali būti konstruojamos iš gipso kartono plokščių ar stiklo. Stiklinės
vidaus pertvaros formuotų šiuolaikiškai lengvą - „permatomą“ iš visų pusių interjerą. Visu pastato
perimetru pro langus atsivertų miesto panoramos, tokiu būdu sukuriamas didesnės erdvės
įspūdis.
Baldai savo forma ir spalva formuotų LAM identitetą.

pav. 5 Holo interjeras
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pav. 6 Holo interjeras

2.3. Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai
.
Automobilių stovėjimo aikštelė numatyta projektuojamo pastato tūryje – rūsyje. Įvažiavimas /
išvažiavimas į sklypą planuojamas iš Perkūno alėjos esamos įvažos, automobiliu nusileidžiant į
mašinų saugyklą. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo bei pastatą aptarnaujantiems automobiliams
privažiavimas prie pastato numatytas per esamą viešpataujantį servitutą.
Automobilių saugyklos patalpoje Nr. 001 numatytos 220 automobilių stovėjimo vietos, 60
dviračių laikymo vietų (rakinamoje aptvertoje zonoje), taip pat numatytos elektromobilių bei
elektrinių paspirtukų krovimo vietos. Taip pat sklype prie pastato pagrindinio įėjimo numatomos
42 dviračių stovėjimo vietos.
Įvažiavimui/ išvažiavimui į automobilių saugyklą yra numatyti du pandusai - taip užtikrinama
galimybė automobilių aikštelei funkcionuoti nepriklausomai. Iš saugyklos į pirmo aukšto
Lengvosios atletikos maniežo patalpas suprojektuotos laiptinės L1, L2, L3 ir du liftai (keleivinis ir
krovininis). Numatyta galimybė įrengti rampą pagal detalųjį planą, gavus gretimo sklypo
savininko sutikimą (11 ašyje).
Pasirenkant pagrindinio įėjimo į pastatą vietą buvo įvertinti pagrindiniai pėsčiųjų srautai iš Šlovės
alėjos, galimi traukos objektai. Dėstant laiptines, liftus, poilsio zonas buvo siekiama maksimaliai
sumažinti, optimizuoti tranzitus, ryšius pastato viduje.
Pirmajame aukšte projektuojamas erdvus holas bei kavinė. Holo erdvė gali apsijungti su kavine
bei pagal poreikius transformuotis į papildomas veiklas (patalpose galėtų vykti edukacinės
veiklos, parodos, diskusijų klubas ir t.t.)
Pastate projektuojama kavinė, ekspozicijų erdvė turi savo atskirus įėjimus iš lauko, todėl gali
veikti ir atskirai nuo viso LAM pastato. Yra galimybė transformuotis, sukuriant tęstinę pastato
erdvę lauke.
Tamsiuoju paros metu, siūlome įrengti apšvietimą, kuris padėtų žaismingai, šviesos pagalba,
formuoti LAM atmosferą.
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2.4. Pastato A++ energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios
energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas
Pagrindiniai principai kuriant tvarią architektūrą yra sumažinti suvartojamą energijos poreikį. Šiuo
atžvilgiu svarbi pastato orientacija Pasaulio šalių atžvilgiu, pastato geometrija bei medžiagos.
Keičiantis metų laikams kinta ir pastato vidinės sistemos „iššūkiai“, todėl svarbu įdiegti
energetiškai efektyvias sistemas. Taip pat aktualu pastatą aprūpinti atsinaujinančios energijos
šaltiniais, kad pastatas pats gamintų sau reikalingą energiją.
Projektavimui naudojama BIM sistema – Informacinis pastato modeliavimas, kuris padeda
užtikrinti proceso efektyvumą, koordinaciją tarp skirtingų dalių projektuotojų bei išvengti klaidų,
optimizuoja statybos kaštus.
Projektuojant pastatą, siekiama, kad ne mažiau kaip pusė energijos sąnaudų būtų pagaminta iš
atsinaujinančių energijos šaltinių. Pagrindinis siekis – racionalūs sprendiniai ir tausojimas.
Projektiniais sprendiniais siekiama užtikrinti optimalius judėjimo atstumus pastate. Naudojamos
ekologiškos ir draugiškos medžiagos.
Naudojamos ir pritaikomos pasyvios ir aktyvios priemonės įgalinančios racionaliai ir taupiai
pastatyti ir eksploatuoti pastatą. Aktyviais-automatiškai reguliuojamais bei pasyviais –
stacionariais elementais statinys – saugomas nuo perkaitimo. Grindų ir lubų plotai – išnaudojami
tiek vėsinimui (neleidžia paviršiams įkaisti), tiek šildymui. Šildymui naudojama išskirtinai žemos
temperatūros. Visoms pagrindinėms patalpoms numatomas individualus temperatūros ir
vėdinimo bei vėsinimo valdymas.
Pastatui šildyti naudojamas centralizuotas miesto šildymas ir saulės elektrinė ant LAM pastato
stogo.
Vėdinimas – rekuperacinė sistema. Vėdinimo šachtos išdėstomos šalia laiptinių blokuose. Taip
pat numatomas ir natūralus vėdinimas.
Numatomas lietaus vandens surinkimas. Surinktas vanduo panaudojamas augalų laistymui.
Visur numatomi sensoriniai – vandenį taupantys vandens maišytuvai bei itin mažai vandens
naudojantys unitazai.
Visame pastate numatomi itin mažai energijos naudojantys šviestuvai su LED elementais. Lauko
šviestuvai ir budinti pastato apšvieta numatoma iš dieną sukauptos saulės energijos (nuo ant
stogo įrengtos saulės elektrinės). Pagalbinės, trumpalaikio naudojimo patalpos, praėjimai ir
praėjimų apšvieta projektuojama su judesio davikliais. Virš pastovių darbo vietų numatomi
išmanūs šviestuvai su jutikliais, fiksuojančiais reikalingą apšvietą ir darbuotoją.

pav. 7 Vaizdas iš viršaus
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3.5 Mažosios architektūros objektai
Šlovės alėjoje, lygiagrečiai pastatui, kuriamas žalių salelių (augalų) ir skulptūrinių suoliukų
audinys. Kompozicija dėliojama, tarsi ant grindinio būtų pabirusi sauja sėklų. Žalieji augalų
masyvai bei poilsio salelės, vizualiai sujungia pastatą su šalia esančiu Ąžuolyno parku. Želdiniai
parenkami iš vietinių augalų rūšių. Visžalė, žydinti, ypatingas spalvas rudenį turinti augmenija
sukuria patrauklią erdvę darbuotojams ir lankytojams.

pav. 8 Mažosios architektūros objektai
Tamsiuoju paros metu, siūlome įrengti apšvietimą, kuris padėtų žaismingai, šviesos pagalba,
formuoti LAM atmosferą.
Teritorijoje planuojama mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, šviestuvai).
Mažosios architektūros elementai parenkami priderinant prie aplinkos. Suolų parinktos
medžiagos – betoninis pagrindas su impregnuota, natūralios spalvos mediena. Dviračių stovai
gaminami iš kalaus ketaus, prie pagrindo tvirtinami ankerių pagalba. Apšvietimas projektuojamas
atsižvelgiant į numatomus žmonių judėjimo srautus ir projektuojamą takų sistemą, įrengiamas
skirtingų tipų apšvietimas. Parenkami šviestuvai, kurie turi galimybę būti pritamsinami ir vėl
užšviečiami per mažiausio aktyvumo laikotarpį (naktį), sumažinant elektros sąnaudas.
Galimas suoliukų ir šviestuvų variantas pateikiamas paveikslėlyje:

pav. 9 Šviestuvas ir lauko suoliukas
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3. Pagrindiniai projekto techniniai ir ekonominiai rodikliai
Sklypo rodikliai
1. Sklypo plotas
75797 ha
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
0.54
3. Sklypo užstatymo tankis
0.30
LAM pastato rodikliai
1. Pastato bendrasis plotas
16 009 m2
2. Pastato naudingasis plotas
10 101 m2
3. Pastato tūris
114 000 m3
4. Aukštų skaičius
4a.
5. Pastato aukštis
16.00 m
6. Rūsio bendras plotas
6 822 m2
7. Energinio naudingumo klasė
A+
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