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Projekte architektūros priemonėmis atspindėtos ir išreikštos konkurso užduotyje su-
formuluotos filosofinės mintys, suprantant ir iš esmės pritariant teorinių teiginių poz-
ityvumui bei šiuolaikiškumui. Architektūros kūryba, kaip ir bet kuri kita meno rūšis, 
yra subjektyvi autorinė raiška, tačiau jos vertę ir išlikimą lemia sprendinių atitikmuo 
visuomenės socialiniams poreikiams bei gyvenimo realijoms, o materialią raišką – civ-
ilizacijos išsivystymo atspindys realiu laiku. Kūrinio inovatyvumas suteikė įkvepiančią 
ir unikalią galimybę architektūrą išreikšti ne kaip žmogaus veiklos agresiją aplinkai ar 
pasipriešinimą stichijoms, bet kaip neatsiejamą natūraliosios gamtos dalį (tai yra alter-
natyva „tūriams – dėžėms“). Esminis skirtumas yra tas, kad šis antropogeninis objek-
tas suformuotas žmogaus rankomis, tačiau laikantis esminių gamtos dėsnių. Pastato 
projektavimas ir statyba - daugybės žmonių kolektyvinio darbo rezultatas, bet jei ke-
lionė prasideda nuo žingsnio, tai architektūra gimsta nuo minties, perteiktos sėkmingu 
štrichu. Rezultatą lėmė kūrėjų sąmonėje suprastos, subrandintos ir vizualiai perteiktos 
užduoties vizijos ir idėjos. Šiems veiksniams bei būsimų procesų konceptualiems pagrin-
dams projekte skirtas pagrindinis dėmesys, siekiant adekvataus pirminio atoveiksmio, 
suvokiant, kad ateityje natūraliai laukia tikslinimo ir vystymo etapai.

ĮVADAS



KONCEPCIJA

Konceptualūs projekto siūlymai parengti esmingai 
ir kruopščiai laikantis konkurso sąlygų, suvoki-
ant didelius statytojo lūkesčius, siekiant aiškiai 
materializuoti keliamus labai aukštus, nekasdi-
eniškus tikslus. Sukurti architektūros sprendiniai 
yra motyvuoti ir giliai pagrįsti užduotyje pateik-
tos pirminės koncepcijos naratyvais, profesio-
naliai reflektuojant kiekvieną mintį ir sprendinį. 
Įtaigus, įsimintinas objekto erdvinis - tūrinis 
modelis, nuosekliai išaugintas iš aplinkos kon-
teksto, betarpiškai susietas su sklypo ir vietovės 
ypatybėmis, demonstruojant harmoniją ir išskirt-
inę pagarbą gamtai, racionaliai, pilnakraujiškai 
panaudojant erdvės teikiamas galimybes. Atrasta 
unikali, itin taki forma – tai supertvarių konstruk-
cijų dėka sudaryta dvi priešpriešinių sinusoidžių 
begalinės bangos (aliuzija in/jang). Kompozicija 
turi pradžią, kilimą link kulminacijos ir atomazgą. 
Reguliarioje struktūroje suformuoti netolygiai, 
aritmetinės progresijos seka transformuoti ele-
mentai. Taip sukurta įspūdinga, nepertraukiama 
erdvė, kurioje susieta komplekso išorė ir begalinę 
(lengvai transformuojamą) funkciją turintis vidus, 
sukuriantis tėkmės įspūdį.
 Sukurta forma aiškiai atitinka naratyvą, 
bei keliamus funkcinius reikalavimus, atskleis-
tas žmogaus ir aplinkos organiškas ryšys. Tūrinė 
kompozicija labai patraukli, įsimintina ir daug-
iaprasmė. Paviršiai gali kisti, priklausomai nuo 
metų laiko ir saulės padėties sukuriamų šešėlių, 
išmaniųjų fasadų, etc. Pastate nėra pasikarto-
jančių detalių. Panaudoti bioniniai, fraktaliniai, 
parametriniai komponavimo principai, baziniai 
elementai kinta erdvėje ir laike. Visi elemen-
tai skirtingi, tačiau sudaro nuoseklią, vieningą 
sistemą. 
 Projekto kompozicijoje užkoduotos ypaty-
bės: chaosmosas, kilpa, banga, centras, dinaminė 
kartotė, skirtingi dydžiai. Integruotieji simboli-
ai (axis mundi, pažinimo medis, pasaulio ratas, 
baltiškieji ženklai, žmogiškasis faktorius, begaly-
bė) vizualiai suvokiami, juntami emociškai, sen-
soriškai paveikūs ir aiškiai perskaitomi architek-
tūros kompozicijoje.



KONSTRUKCIJŲ SCHEMA IR APDAILA

Įvertinus sklypo specifiką ir užduoties lūkesčius, objektas projektuojamas tarsi išau-
gantis iš aplinkos, dalinai sklendžiantis virš vandens telkinių ir vėl prisiliečiantis prie 
žemės. Iš pastato tūrio natūraliai išauginamas tiltas, susietas su stogų plokštumomis, 
skirtas gyvūnijos perėjimui per miesto gatvę link kitoje gatvės pusėje esančio van-
dens telkinio. Prioritetas atiduotas erdvinėms klijuoto medžio konstrukcijoms (taikomi 
ekologiški vietinės pramonės gaminiai). Vidinės pertvaros daugeliu atvejų numatytos 
surenkamos iš specialių modulių, esant reikalui, lengvai transformuojamos. 
 Fasadams taikomos struktūrinio stiklo sistemos, siekiant pagerinti saulės pov-
eikio kontrolę, šilkografijos būdu padengtos baltiškų raštų motyvais. Stiklo atitvarų 
parametriškai įgaubta forma atitinka vandens molekulių vidinių drėkinimo įtempių 
fizikos dėsnio dėka susidarantį meniską .
 Stogai apželdinti lengvai prižiūrimais specialiai pritaikytais augalais (pvz.: šilo-
kais). Šis sprendimas ne tik išryškina pagrindinę išaugimo iš aplinkos koncepciją, 
susieja pastato pradžią ir pabaigą su žemės paviršiumi, bet ir suteikia realias fizines 
galimybes judėti ne tik žmonėms bet ir gyvūnams.
 Pastato eksploatacijai numatytos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudo-
jimas, jis atitinka aukščiausią energinę klasę. Plastiški tūriniai išorės ir vidaus spren-
diniai leidžia maksimaliai išnaudoti saulės šviesą natūraliai insoliacijai. Pastato forma 
tampa gretimų gyvenamųjų kvartalų garso atspindžių ekranu. 

(ROMBAS - AKTYVUMO SIMBOLIS-ŽEMĖ, 
SAULĖM DIENA, VAINIKAS, UGNIS)



TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 17 036 m²
Didžiausias aukštis (leistinas iki 20 m)
Užstatymo tankumas (leistinas iki 50%)
Užstatymo intensyvumas (leistinas iki 1,6)
Želdynų dalis (poreikis pagal DP 15%; 2555 m²)
Užstatymo plotas (pagal užduotį 8 518 m²)
Orientaciniai ploto parametrai (162,2 x 52,5 m)
Optimalus aukštingumas (pagal užduotį 3-5 a.) 5a.
Aukšto aukštis (pagal užduotį 3,0 – 4,0 m)
Rūsio ir cokolinio aukšto nėra
Pastato plotas (pagal užduotį – 26 500 m²)
Automobilių stovėjimo vietos atskirai stovinčioje saugykloje (400 vietų)
bei laikino sustojimo vietos šalia pastato palei  Šiaurės pr. (20vietų)  

FUNKCINIAI PRINCIPAI

Komplekse suprojektuotos keturios pagrindinių funkcinių veiklų grupės:
- Socialinių ir darbo funkcijų klasteris;
- Gerovės ir sveikatingumo klasteris;
- Edukacijos ir tobulėjimo klasteris;
- Kultūros ir kūrybinių industrijų klasteris;
- Inžinerinės infrastruktūros ir komunikacijų zona.
 Funkcijos išdėstytos vadovaujantis užduoties koncepcijomis nuosekliai penkiu-
ose lygmenyse, sukuriant patogius ir universalius, tarpusavyje susietus (esant reikalui 
–  numatant galimybę juos atskirti ir izoliuoti) horizontalius bei vertikalius ryšius – 
viešas erdves su jose išdėstytomis oranžerijomis ir pasažais.
 Pirmame lygmenyje, esančiame arčiausiai žemės ir vandens paviršių, numatytas 
pagrindinis įėjimas į centrinę bendravimo erdvę, kurioje, apjungdamas kelis aukštus, 
dominuoja konceptualus viso sumanymo ir sprendimo meninis akcentas – ženklas ir 
simbolis, Iš esmės, pats objektas jau savaime yra skulptūriškas ir iknoniškas, tači-
au kartu su meniniais sprendiniais jis taps tikru „monumentu žmonijai“.  Kairiajame 
sparne suprojektuota kavinės erdvė, sporto ir vandens pramogų zonos. Dešiniajame 
– arčiau bendrųjų erdvių, parduotuvių zona (orientuota link pagrindinės gatvės) bei 
transformuojamos salė su kuluarais.  Dešiniojo sparno krašte numatyta vaikų darže-
lio zona. Greta, per kelis aukštus iškyla sporto salės erdvė. Ši salė taipogi skirta ir 
mokyklos poreikiams. Pagrindinės funkcijos turi atskirus įėjimus iš lauko, tačiau yra ir 
laipsniškai persiliejančios vidinės jungtys. 
 Antrojo lygmens dešiniajame sparne suprojektuotos darbo ir relaksacijos bei 
terapijos zonos, dešiniajame – mokykla.
 Trečiojo lygmens kairiajame sparne numatyta administracija ir klinikų zona, 
dešiniajame – kolegija ir mokyklos antras lygis.
 Ketvirtajame lygmenyje tęsiasi administracijos bei kolegijos zonos. 
 Penktajame lygmenyje suprojektuota kūrybinių dirbtuvių zona.
 Rūsys ar cokolinis aukštas – šiame komplekse nenumatyti.


