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Ten, kur persipina skirtingų krypčių žmonės bei sritys visada kils inovacijų ir naujų idėjų. 

Pagrindinė šio komplekso mintis - sukurti sakralinę vidinę tridimencinę erdvę, apjungiančią visas pastate esančias 
funkcijas, jos lankytojus ir skatinanti bendravimą bei tyrinėjimą.  

1. URBANISTINĖ KONCEPCIJA 

Aplink nagrinėjamą teritoriją dominuoja mišrūs pastatų morfotipai su smulkaus ir vidutinio užstatymo dydžio pastatais, 
išskaidytais grupėmis. Kompleksas formuojamas kuo labiau skaidant tūri į skirtingus korpusus. Siekiama priartinti jo 
mastelį prie esamo aplinkinio užstatymo mastelio, kuo minkščiau įsilieti į aplinką bei pratęsti vidutinio dydžio užstatymo 
tipologiją teritorijoje. 

2. TŪRINĖ KONCEPCIJA 

Tūriniui pagrindui naudojama metamorfozė axis mundi centro ir pažinimo medžio idėja. Tūriai projektuojami formuojant 
praėjimu link pastato centro - šerdies, kur suformuota bendra, visiems prieinama erdvė. Tai pastato vidinis kiemas, kuris 
jungia visas skirtingas komplekso funkcines atšakas. 

Siekiant  suformuoti aplinkai bei žmogiškam masteliui tinkantį kompleksą, jo tūris skaidomas į skirtingus korpusus, su 
skirtingoms dominuojančioms funkcijoms. Tūriai skaidomi tarsi juos būtų padalijusi vandens tėkmė. Saugant teritoriją ir 
projektuojamą erdvę nuo garso, oro taršos bei taip „įsiurbiant“ lankytojus giliau į komplekso erdvę, nuo išorės link pastato 
centro praėjimai tarp tūrių suformuoti kaip piltuvėliai. Taip pat, tai kuria intymesnę bei jaukesnę pastato naudotojų vidinę 
erdvę. 

 Norint suminkštinti vidines erdves ir suteikti plastikos bei organiškumo, komplekso kampai suapvalinami. 

 

3. FUNKCIJA 

 

Pastatą sudaro 4 klasteriai: sveikatingumo, socialusis ir darbo funkcijų, edukacijos bei kultūros. 

Klasteriai išskiriami pagal nagrinėjamos teritorijos  specifiką bei funkcinius prioritetus. Viena iš užduočių -  įtraukti žmonės 
į kompleksą, todėl sveikatingumo klasteris buvo orientuotas į pagrindinius pėsčiųjų judėjimo srautus – parką-pelkę, tuo 
pačiu sportuojantys gali grožėtis gamtos vaizdais. 
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Kūrybinis klasteris - vizualinis akcentas nuo gatvės pusės. Jis atkreipia dėmesį savo mase , kuriame sukoncentruota 
kultūrinė ir kūrybinė energija.  

Administracinis ir darbo klasteris buvo suformuotas nuo 3 trečio aukšto pietinėje pusėje siekiant pateikti jo vizualinę 
svarbą, bet funkciškai apriboti jį nuo galimų trikdžių. 

Edukacinis klasteris – didžiausias klasteris išdėstytas per tris tūrius. Darželis pietvakariniame tūryje, kur teritorijos 
ramiausia vieta bei arti gamtos. Mokyklos ir kolegijos tūriai šiaurės vakaruose, kur koncentruojasi judėjimas ir energija. 

 

 Norint sukurti gyvą ir klestintį kompleksą, pirmi du aukštai skiriami visuomenei. Abu aukštai laisvai pasiekiami 
lankytojams, be apribojimų iš visų pastato pusių. Šiuose aukštuose koncentruojamos mišrios funkcijos, kuriuos gali 
būti prieinamos visiems pastato lankytojams: sportas, menas, gydymo ir sveikatos įstaigos, kavinės ir parduotuvės. 
Toks funkcijų išdėstymas skatina ir užeiti bei susipažindinti su skirtingoms šio komplekso veiklomis. Trečias, ketvirtas 
ir penktas aukštai skiriami darbo zonoms, kolegijai ir mokyklai.  

 Sveikatingumo zona – rytinėje komplekso dalyje. Norint įtraukiant ir sudominti lankytojus, patalpos numatomos su 
vizualiniu rysiu su vidinėms komplekso erdvėms. Prie pagrindinio parko yra numatomas vandens ir relaksacijos zonos, 
pietinėje pusėje yra numatomas sporto salių kompleksas, o šiaurinėje - klinikos ir terapijos zonos.  

 Darželis – dviejuose aukštuose, pietvakarinėje pastato dalyje. Ši zona labiausiai atitraukta nuo aktyvaus parko, ji turi 
atokesnį įėjimą bei koncentruojama į pietinę pusę, siekiant suteikti kuo daugiau natūralios šviesos vaikams. Pirmame 
aukšte numatoma aktyvi zona, antrame - rami ir edukacinė. Greta darželio korpuso numatoma atvira lauko vaikų 
aikštelė. 

 Mokykla ir kolegija – šiaurės-pietvakariniuose tūriuose, vienas virš kito yra mokykla ir kolegija. Edukacinis klasteris 
didžiausio naudotojų aktyvumo zona, todėl numatyta, kad turėtų atskirą patekimą. Šios funkcijos yra projektuojamos 
per 3 tūrius sujungtus tarpusavyje su tilteliais. Kiekvieno tūrio viduje yra numatoma bendra erdvė, su dideliais laiptais 
bei erdviu holu, kuri gali būti pritaikyta įvairioms funkcijoms  - bendravimui, poilsiui ar renginiams. 

 Socialinės ir darbo klasteris – šis korpusas yra numatomas prie centrinio parko, aukščiausiuose aukštuose. 
 Kūrybinės zonos – pietryčiu pusėje. Jis yra projektuojamos pačioje maloniausioje vietoje siekiant sutraukti lankytojus 

iš parko. Šiame tūryje numatoma atvira galerija, žaidimų zona, daugiafunkcė renginių salė  bei kūrybinės patalpos . 
 Dėl kolonų tinklo konstruktyvo, daugumą erdvių galima lengvai transformuoti į kitos paskirties erdves. Taip pat 

kiekvienas korpusas turi atskirus vertikaliuosius ryšius, kas leidžia atskirti juos vienas nuo kito arba atvirkščiai - 
naudojant tiltelius sujungti į pageidaujamą konfigūraciją. 

4. VIDINIS KIEMAS 

Pagrindinė komplekso erdvė - vidinis kiemas.  Jis formuojamas pirmame ir antrame aukštuose, atvedant ir sujungiant visus 
srautus centre, kur yra numatoma skulptūra žmonėms. Siekiama suformuoti kuo natūralesnį bendruomenės centrą, 
traukiantį visus į lauką.  Šiame kieme formuojamas vandens telkinys, simbolizuojantis ramybę ir laiko tėkmę. Antro aukšto 
tūriai yra įtraukiami, taip padidinat kiemo erdvę žmonių judėjimui bei suformuoti stogelį staliukams prie kavinių. Parko 
želdiniai pratęsiami į komplekso kiemą, taip apjungiant parką su kompleksu.  

5. SKLYPAS 

Parkas ir amfiteatras -  rytinėje pusėje yra numatomas parkas prasitęsiantis giliau į žalią zoną. Sklypas sutvarkomas, taip 
kad pabrėžtų esminius komplekso įėjimo taškus bei ant stilobatinės dalies esantį kiemelį. Pietryčiu pusėje yra 
formuojamas natūralaus „laukinio“ stiliaus parkas, kurio motyvai įeina ir ant pastato vidinio kiemo. Siūlomos laukinių, 
pelkinių augalų rūšys, kurios išlaikytų esamą aplinkos dvasią, taip pat tokios augalų rūšys nereikalauja daug priežiūros bei 
resursų. 

Dviračiai - teritorijoje yra numatomi dviračių takai, kurie veda link rytinio ir vakarinių įėjimų, kur numatomos dviračių 
saugyklos su dušais dviratininkams. 

Transportas – teritorijoje ir šalia esančiame sklype numatomas komplekso parkingas. Formuojamos kelios nuovažos iš 
Šiaurės prospekto. Prie pastato numatomos dvi trumpo sustojimo zonos. Taip pat prie pačio pastato numatomos 50 
stovėjimo vietų elektromobiliams. Teritorijoje numatomos 419 stovėjimo vietos, taip pat alternatyviam automobilių 
stovėjimo sklype yra numatomos dar papildoma 150 stovėjimo vietų aikštelė. 

6. FASADAI 

Siekiant apsaugoti fasadą nuo triukšmo ir perkaitimo  (stiklo paketas ir parametrinis fasado tinklas), numatomas 
prifabrikuotas dvigubas fasadas. Tinklas formuojamas iš dviejų elementų – pagrindinio nešančio rėmo (rombai) ir 
parametrinio tinklo (skirtingo akytumo rombai ->trikampiai). Pagrindinis rėmas formuojamas atspindint baltų genčių 
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tautinę ornamentinę  simboliką, kuriems yra būdingas rombų raštas, o pagrindinio tinklo viduje numatomas antras, 
parametriškai sukurtas, smulkesnis tinklas. Fasado elementai numatomi gaminti iš perdirbto metalo. 

7. KONSTRUKCINIAI SPERNDINIAI 

 Kompleksas yra projektuojamas kaip hibridinė konstrukcija. Primas ir antras aukštai yra projektuojamas iš 
gelžbetoniniu konstrukcijų, su dominuojančiomis surenkamomis konstrukcijomis, bei monolitiniai elementais.  

 Viršutiniai 3 aukštai yra numatomi kombinuojant gelžbetoninės laiptu ir liftu šachtas, gb kolonas ir klijuotos medienos 
konstrukcijas kuriuos yra eksponuojamos interjere 

 Fasadas yra numatomas iš perdirbto metalo, prifabrikuotas gamykloje ir surenkamas vietoje 
 Materialai – objekte yra naudojamos natūralios medžiagos. Visos vidinės pertvaros daromos iš medinio karkaso. 

Interjere yra naudojamos ko natūralesnės medžiagos akmens plokštės ir natūralus medis. Taip pat yra naudojami 
baldai pagaminti iš perdirbtu medžiagų. 

8. INŽINERINĖS SISTEMOS 

 Pastato šildymui numatomi geoterminiai gręžiniai. Siekiant pastatą padaryti kuo labiau nepriklausomą nuo išorinio 
elektros tinklo, ant pastato stogo numatomi saulės kolektoriai. Taip pat siūloma surinkti lietaus vandenį, kurį būtų 
galima naudoti pastato buitiniams poreikiams tenkinti, taip tausojant aplinką. Numatomos pastato protingos sistemos, 
leidžiančios kuo optimaliau išnaudoti pastato energetinius išteklius. 

9. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI  

Bendrųjų statinių rodiklių lentelėje reikia pateikti šiuos duomenis: sklypo plotas, sklypo užstatymo intensyvumas, sklypo 
užstatymo tankis, pastato bendrasis plotas, pastato naudingasis plotas, pastato tūris, aukštų skaičius, pastato aukštis.  

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 17 036  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas Koef. 1,39  

3. Sklypo užstatymo tankumas % 48,20  

II PASTATAI 

1. Pastato bendras plotas m2 23 628  

2. Pastato tūris m3 640  

3. Aukštų skaičius vnt. 5  

4. Pastato aukštis m 20  

 
 Parkavimo vietų – 419 + 150 vnt. papildomame sklype 
 Neįgaliųjų parkavimo vietų -  12 vnt. 
 Elektriniu mašinų parkavimo vietos – 50 vnt. 
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