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PROJEKTO TIKSLAS 

Naujojo lengvosios atletikos maniežo projekto tikslas – sukurti kokybišką infrastruktūrą atletams 

tobulėti, rengti įvairius sporto renginius ir padėti kartu su S. Dariaus ir S. Girėno ir Sporto hale įveiklinti 

Šlovės alėją, ją atveriant miestiečiams ne tik stebėti sporto renginius, bet ir patiems sportuoti ar kitaip 

leisti laisvalaikį. 

 

MIESTOVAIZDIS 

Kauno miesto vystymasis yra išskirtinis dėl istorinės ir kultūrinės raidos, kuri gali būti aiškiai matoma 

miesto urbanistinėje struktūroje. Miestas palaipsniui vystėsi, senojo miesto vietas papildydavo naujo 

laikotarpio tūriai, pamažu formavosi brandus miestovaizdis. Naujamiestis yra puikus darnios raidos 

pavyzdys. Tuo tarpu kai visoje Europoje modernizmo laikotarpio miestovaizdis, kuriamas atsisakant 

senųjų formų, išvalant tankiai užstatytas senųjų miestų dalis ir statant naują, modernų, švarų miestą 

moderniam žmogui, Kauno tarpukario modernizmas - jautrus, įsiliejantis į senojo miesto audinį. 

Tarpukario Kauno modernizmo tradicija buvo tokia stipri, jog aiškiai paveikė ir dalį Sovietmečio 

architektų, kurie tęsė darnaus Kauno miestovaizdžio paieškas kurdami prie esamo audinio derančius 

tūrius.  Sporto komplekso Ąžuolyne vystymas yra vienas iš savito Kauno modernizmo ženklų: čia 

susikuria specializuota sporto zona, greta miesto parko. Kompleksą sudaro S. Dariaus ir S. Girėno 

stadionas, Sporto halė. Kompleksą skirtingais laikotarpiais papildė vis nauji statiniai (Sporto aikštynas 

1922 m, Sporto aikštynas transformuotas į stadioną 1925 m, Kūno kultūros rūmai 1934 m, Sporto halė 

1939 m) ir net Sovietmečiu statyti nauji statiniai yra nedisonuojantys tūriai, dera bendrame sporto 

komplekso kontekste. 

Miestas vystosi ir naujoji architektūra, tęsiant Kaunietiškos urbanistikos tradicijas vienok turi atspindėti 

šiandienos architektūrinę kultūrą, iš kitos pusės turi darniai įsilieti ir pildyti kauno miesto sporto 

komplekso pasakojimą. Siūlomas naujasis komplekso pastatas atsiranda esamo maniežo vietoje. 

Šiaurinėje pusėje ribojasi su Lietuvos sporto universitetu, rytinėje ir pietinėje pusėse įrėminamas 

esamų medžių, o vakarinėje eksponuojamas prieš esamus pastatus.  

Siekiant maksimaliai integruoti būsimą Lengvosios atletikos maniežą į esamą urbanistinę struktūrą, 

pastato pasiekiamumas automobiliu ar pėsčiomis užtikrinamas panaudojant esamą infrastruktūrą. 

Pagrindinis automobilių srautas atvykstantis nuo Parodos ir K. Petrausko gatvių bus nukreipiamas 

Perkūno alėja. Lengvieji automobiliai pateks į požeminę automobilių saugyklą pro pietinėje sklypo 

pusėje esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Tuo tarpu aptarnaujantis transportas bus 

organizuojamas šiaurinėje sklypo pusėje, kur jau pagal detalųjį planą yra numatyta servitutinė zona. 

Pėsčiųjų judėjimo ašis išlieka ta pati, ateinančių žmonių srautas nuo Ąžuolyno parko ar K. Petrausko 

gatvės ties S. Dariaus ir Girėno paminklu bus nukreipiamas Šlovės alėjos link, kur siūlomas projektas 

kartu su naujuoju S. Dariaus ir S. Girėnu stadionu ir atnaujinama Sporto hale pilnai įrėmins minėtos 

alėjos ašį.  
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Siūlomame projekte yra didelis dėmesys skiriamas pastato atvėrimo miestui ir Šlovės alėjos 

įveiklinimui, kad tai taptų ne tik vieta aplankyti sporto renginius, bet ir praleisti laisvalaikį įvairiu paros 

metu. Tai daroma pastato viešąsias ir administracines funkcijas orientuojant į Šlovės alėją, o pasirinkti 

architektūriniai sprendiniai akcentuoja dinamišką funkcijų persidengimą ir kuria žmogišką mastel 

pirmame aukšteį. Siekiant sulėtinti žmonių judėjimą yra numatomos vietos prisėsti tiek tarp išsaugomų 

medžių, tiek restorano lauko terasoje, o atvykę dviračiu lengvai ras vieta saugiai jį palikti.  

 

ARCHITEKTŪRA 
PASTATO FUNKCINĖ SCHEMA 

Siekiant praplėsti aikštelę skirtą aptarnaujančiam transportui, projektuojamas pastatas nuo užstatymo 

ribos šiaurinėje sklypo pusėje atsitraukia iki 2 m, tuo tarpu siekiant rytinėje pusėje praplėsti erdvę tarp 

pastato ir esamų medžių, atstumas tarp užstatymo ribos ir želdinių padidinamas iki 1 m. 

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. 

 

 

 

Pagal detalųjį planą leidžiamas maksimalus tūris 



ATVIRAS 
MIESTUI 

 

 

 

 

Projektu siūloma lengvosios atletikos maniežo funkcinė schema 

 

 

PASTATO PASIEKIAMUMAS 

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.  

 



ATVIRAS 
MIESTUI 

 

 

Pastato pasiekiamumo schema 

 
RYŠYS SU APLINKA 

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.   
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Pastato ryšio su aplinka schema 

 

 

Vizualizacija iš esamos automobilių stovėjimo aikštelės 
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FASADŲ DAUGIAPLANIŠKUMAS 

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. 

 

 

 

Pastato fasado elementų schema 

 

 
ŠLOVĖS ALĖJA 

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 
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svarbu ne tik sukurti kokybišką infrastruktūrą atletams tobulėti, atverti jų kasdienybę miestiečiams, bet 

ir pakviesti kartu sportuoti. 

 

 

 
Šlovės alėjos įveiklinimo schema 

 

 

Vizualizacija iš Šlovės alėjos 
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PASTATO STRUKTŪRA  
Racionalus stačiakampis lengvosios atletikos maniežo tūris apjungia tris funkcines patalpų grupes: 

viešąsias patalpas, sporto paskirties ir pagalbines patalpas.  

 

POŽEMINIS AUKŠTAS 

164 vietų automobilių ir 64 vietų dviračių stovėjimo aikštelė ir techninės patalpos projektuojamos 

požeminiame aukšte. Šiame aukšte numatomas ir viešas vestibiulis su rūbine ir sanitariniais mazgais, 

kuriame laiptų ir lifto pagalba išskirstomas lankytojų srautas ir nukreipiamas pirmojo aukšto vestibiulio 

link. 

  

PIRMAS AUKŠTAS 

Visos viešosios patalpos projektuojamos rytinėje pastato pusėje, pirmame aukšte greta Šlovės alėjos. 

Viešos funkcijos yra vizualiai atviros, skleidžia žinią ir kviečia prisijungti. Viešųjų funkcijų centre - 

aiškiai identifikuojamas, skaidrus pagrindinis įėjimas su erdviu vestibiuliu kuris gali būti naudojamas 

ne tik srautų skirstymui renginių metu bet ir ekspozicijoms. Įėjimas projektuojamas su vėjo užuolaida, 

kad būtų užtikrintas vestibiulio mikroklimatas šaltuoju metų laiku. Greta vestibiulio, pietrytinėje pusėje 

planuojamos restorano patalpos. Restoranas pastate gali veikti autonomiškai, nepriklausomai nuo 

maniežo užimtumo. Pro restorano langus atsiveria sporto komplekso perspektyva, numatyta galimybė 

veiklą išplėsti į lauko terasą. Esant poreikiui restorano patalpas galima sujungti su vestibiulio erdve. 

Šiaurinėje pirmo aukšto dalyje suprojektuotos patalpos yra riboto naudojimo, skirtos profesionaliems 

sportininkams renginių metu: trenerių persirengimo, masažų, medicinos ir dopingo kabinetai. 

Vertikalūs pastato ryšiai organizuojami dviejų liftų ir laiptinių pagalba. 

 

Vizualizacija iš vestibiulio 
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LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽO SALĖ 

Šalia vestibiulio Projektuojama tarptautinius IAAF standartus atitinkanti maniežo salė, kuri gali būti 

transformuojama kitos specifikos renginiams. Salėje numatytos mobilios, suskleidžiamos tribūnos 

talpinančios 500 žiūrovų, gali būti perkeliamos pagal organizuojamo renginio specifiką. Salės tūrį 

galima skaidyti naudojant kabančias atitvaras. 

 

 

Vizualizacija iš maniežo salės 

 

ANTRAS AUKŠTAS 

Antrame aukšte projektuojamos treniruoklių ir gimnastikos salės kartu su 300 vietų persirengimo 

patalpomis. Numatytos 2 grupės persirengimo patalpų, kurios pagal poreikį gali būti naudojamos visos 

vienu metu arba tik viena iš grupių. Treniruoklių salės erdvė projektuojama su antresoliniu aukštu. 

Treniruoklių ir gimnastikos salės turi vitrininius langus į Šlovės alėją. Aktyvus patalpų naudojimas 

padės kurti dinamišką ir gyvybingą maniežo dvasią matomą ir iš Šlovės alėjos, ypatingai tamsiuoju 

metų laiku, kuomet patalpos yra apšviestos. 
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Vizualizacija iš Šlovės alėjos tamsiu paros metu 

  

TREČIAS AUKŠTAS 

Trečiame pastato aukšte suplanuotos administracijos patalpos, trys auditorijos, medijų patalpa ir lauko 

terasa. Pro visų pagrindinių patalpų langus atsiveria šlovės alėjos, stadiono ir Ąžuolyno panoramos. 

  

KONSTRUKCIJOS 

Požeminis aukštas planuojamas iš monolitinio gelžbetonio konstrukcijų, kurios bus liejamos vietoje. 

Maniežo salę perdengs erdvinės metalo santvaros, kurias laikys gelžbetonio kolonos.  

Racionaliai suprojektuota planinė ir erdvinė pastato struktūra nebus keičiama ar iš esmės 

koreguojama TP metu siekiant įgyvendinti galiojančias normas ar kitus reikalavimus.  

 

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI  
Pastato vestibiulio grindų altitudė yra lygi su lauko grindinio altitude. Visos viešos pastato patalpos ir 

sanitariniai mazgai yra pritaikyti neįgaliesiems. Dviejų liftų pagalba yra pasiekiamos pagrindinės 

pastato patalpos, esančios skirtinguose lygiuose. 
 

TVARUMAS/ ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI 
Projektuojamas racionalių formų pastatas atitinka A+ klasės energetinius reikalavimus. 

Pastato stogą galima išnaudoti saulės jėgainės įrengimui, ir tokiu būdu sumažinti pastato 

eksploatacijos kaštus.  
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PASTATO RODIKLIAI 
 

Pastato užimtas žemės plotas 7214m2  

Bendras pastato plotas 16033,14m2  

Automobilių stovėjimo vietų skaičius 164  

Aukštų skaičius 3 


