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ALĖJA
1

BENDRIEJI DUOMENYS;

1.1

PROJEKTO PAVADINIMAS;

1.1.1.1
1.1.1.2
1.2

Projekto pavadinimas „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS“;
Konkursinio pasiūlymo devizas - ALĖJA

PAGRINDINIAI TERITORIJOS IR STATINIO RODIKLIAI IR SPRENDINIAI:

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.5
1.2.5.1
1.2.6
1.2.6.1
1.2.7
1.2.7.1

Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo tipas;
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita;
Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;
Užstatymo tipas;
Numatomas perimetrinio tipo užstatymas
Užstatymo tankis;
24,41%
Užstatymo intensyvumas;
0,47
Maksimali absoliutinė altitudė (m);
182,50m
Priklausomųjų želdynų plotas;
11 609kv. m, - 51,4% (≥40%)
Transporto priemonių (taip pat ir dviračių) stovėjimo vietų skaičius;
Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ automobilių
stovėjimo vietų skaičius projektuojamas atsižvelgiant į bendrą ugdomų vaikų skaičių.
Reglamentuojama 1 automobilio stovėjimo vieta per 30 ugdytinių. Projektuojamame pastate
numatoma ugdyti 912 vaikų, t.y. pagal STR turi būti projektuojamos 31 automobilių stovėjimo vieta.
1.2.7.2 Remiantis STR privalomos automobilių stovėjimo vietos gali būti įrengiamos už statinio žemės sklypo
ribų. Leidžiama įrengti iki 30 proc. privalomųjų automobilių stovėjimo vietų gatvės raudonosiose
linijose. Todėl 22 automobilių stovėjimo vietos projektuojamos žemės sklypo ribose ir 9 vietos
projektuojamos Bajorų kelio raudonose linijose.
1.2.7.3 Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ dviračių
stovėjimo vietų skaičius projektuojamas atsižvelgiant į bendrą ugdomų vaikų skaičių.
Reglamentuojama 1 dviračio saugojimo vieta per 20 ugdytinių. Projektuojamame pastate numatoma
ugdyti 912 vaikų, t.y. pagal STR yra projektuojamos 46 dviračių saugojimo vietos.
1.2.8 Pastato bendras plotas;
1.2.8.1 10 695 m2
1.2.9 Pastato naudingas plotas;
1.2.9.1 Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo
taisyklių 153 punktą negyvenamosios paskirties statiniams nenaudingas plotas neskaičiuojamas.
1.2.10 Pastato tūris;
1.2.10.1 64 285 kub. m.
1.2.11 Aukštų skaičius;
1.2.11.1 Projektuojamas trijų aukštų pastatas;
1.2.12 Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus;
1.2.12.1 10.50m
1.3

KITI RODIKLIAI IR SPRENDINIAI:

1.3.1

Minimali neužstatyta sklypo dalis, skirta vaikų poilsiui (pvz., želdiniams, takams, poilsio
aikštelėms)
1.3.1.1 Pagal HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" VI skyriaus 13 punktą minimali neužstatyta sklypo dalis (neįskaičiuojant sportui skirtų
aikštelių) skirta mokinių poilsiui apskaičiuojama planuojamą mokinių skaičių padauginus iš 3 ir pridėjus
800. 912 (vaikų skaičius) x 3 + 800 = 3540 kv. m. Sklype mokinių poilsiui yra numatyta apie 11 770 kv.
m;
1.3.2 Vaikų žaidimų aikštelių sklype bendras plotas
1.3.2.1 Apie 4000 kv. m iš 11 770 kv. m neužstatyto ploto.
1.3.3 Projektuojamas vaikų grupių skaičius
1.3.3.1 Projektuojamame pastate numatoma 24 klasės po 30 mokinių (5-8 klasės) ir 8 klasės po 24 mokinius
(1-4 klasės);
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ALĖJA
2
2.1

SPRENDINIŲ RACIONALUMĄ PAGRINDŽIANTYS DUOMENYS;
ESAMOS SKLYPO GAMTINĖS SITUACIJOS IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI ATSIŽVELGIANT Į
ARBORISTO REKOMENDACIJAS

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4

2.2

PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ SKAIČIAUS IR PASTATO BENDROJO PLOTO SANTYKIS IR JĮ
PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

2.2.1.1
2.3

2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7

Pastatas ir teritorija yra projektuojama remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO
21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ reglamentais;
Projektuojamoje teritorijoje ten, kur yra numatomi laiptai visur yra numatomas ir dubliuojantis norminio
nuolydžio taktas. Visi vertikalūs dangų peraukštėjimai sprendžiami projektuojant pėsčiųjų takus;
Nuo automobilių stovėjimo aikštelės sklypo ribose, kur yra suprojektuotos žmonėms su negalia
pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, yra nutolusi ne daugiau negu 50m nuo pagrindinio įėjimo į
pastatą ir iki pastato galima ateiti pėstiesiems skirta infrastruktūra;
Įėjimas į pastatą yra sprendžiamas be laiptų, durų slenksčiai ne aukštesni negu 20 mm. Iki įėjimo
galima patekti norminio nuolydžio pėsčiųjų takais, kurie jungiasi su išorine pėsčiųjų infrastruktūra.
Pastatas yra projektuojamas be aukščio pasikeitimų ar tarpaukščių. Žmonių su negalia judėjimui tarp
aukštų numatoma įrengti liftą;
Visos erdvės yra aiškios, pastato planinėje struktūroje nesunku orientuotis.
Laiptinės projektuojamos su žemais pakopų aukščiais ir yra patogios įvairaus amžiaus žmonėms;

PASTATO VIDAUS ERDVĖS IR (ARBA) PATALPOS, UŽTIKRINANČIOS VAIKŲ IR MOKINIŲ
ŠVIETIMO FORMALŲJĮ IR NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ

2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5

2.4.1.6

2.5

Projektuojamo pastato bendrasis plotas yra 10 695 m2. Numatomas ugdytinių skaičius – 912, t,y.
10 695 / 912= 11,72 m2/vaikui;

UNIVERSALUSIS DIZAINAS

2.3.1.1

2.4

Remiantis arboristiniu sklypo vertinimu naujai projektuojami statiniai glaudžiami prie Bajorų kelio
sankryžos taip paliekant didesnę masę sklype esančių medžių neliečiamą. Sklypo centrinėje dalyje
esančias jaunas pušis ir kitus vertingus medžius numatoma persodinti.
Sporto aikštynas projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, kur nėra esamų subrendusių medžių;
Menkaverčiai krūmai ir medžiai kurie stipriai kertasi su projekto sprendiniais – šalinami. Kiti
menkaverčiai želdiniai, kurie netrukdo įgyvendinti projekto sprendinių išsaugomi ir tvarkomi;
Vėlesniuose projektavimo etapuose būtų numatoma atlikti detalią arboristinę ataskaitą ir kiekvieną
medį vertinti atskirai dėl jo pašalinimo, persodinimo, arba sprendinių koregavimo siekiant išsaugoti
vertingus medžius;

Pastato viduje numatomos klasės, kuriose bus vykdoma vaikų ugdymo programa. Šiose patalpose
visos naudojamos apdailos medžiagos turi būti natūralių spalvų ir faktūrų, vengiama naudoti sintetines
medžiagas. Ramus ir natūralus koloritas neblaško dėmesio.
Per projektuojamus didelius langus klasės visada bus šviesios. Ugdytiniai visada turi galimybę matyti
už lango vykstančias veiklas ir gatvės veiksmą;
Projektuojamoje sporto salėje yra galimybė skaidyti erdves į atskiras dalis. Šioje patalpoje yra visos
galimybės organizuotis bendruomenėms ir naudoti infrastruktūra ne tik švietimo reikmėms.
Numatomi platūs koridoriai, kuriuose patogiai jausis personalas ir vaikai;
Pastato viduryje yra numatyta centrinės ašis – „alėja“, iš kurios galima patekti į aktų ir sporto sales,
valgyklą, per skaidrias atitvaras gali visada matyti vykstančias veiklas bei vidinius kiemus su
dekoratyviniu želdinimu. Alėjoje taip pat numatomas nedidelis amfiteatras, kuriame mokiniai galėtų
bendrauti ar stebėti renginius. Trečiame alėjos aukšte projektuojamos ramios salos su stalais, kur
galima ruošti namų darbus arba dirbti grupelėse. Alėjoje projektuojami stoglangiai bei langai į vidinius
kiemus, per kuriuos į erdvę pateks daug natūralios dienos šviesos.
Kieme projektuojamos sporto aikštelės, įvairių rūšių želdinimo sprendiniai, kintantis reljefas, takai.
Sklypo ribose esančiame medelyne projektuojami pasivaikščiojimo takai su suolais kur mokiniai gali
būti gamtoje. Prie išėjimo į kiemą formuojama terasa su staliukais, kur mokiniai gali pietauti savo
atsineštą maistą, bendrauti ir žaisti;

LAUKO ERDVIŲ (VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO IR DVIRAČIŲ VIETŲ
SKAIČIUS IR KT.) PASKIRTYS, RODIKLIAI IR JUOS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI
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ALĖJA
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.6

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI (GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ
PRIVAŽIAVIMO, PLANINĖS STRUKTŪROS SPRENDINIAI, ĮVERTINANT PLANUOJAMĄ ŽMONIŲ
SKAIČIŲ IR EVAKUACIJA)

2.6.1.1

2.6.1.2

2.6.1.3

2.7

Vidiniame kieme prie įėjimo į pastatą projektuojama lauko terasa, kurioje yra galima vesti ugdymo
veiklą kol yra šiltasis metų laikas;
Numatoma suprojektuoti pasivaikščiojimo takų tinklą su poilsio aikštelėmis ir apšvietimu esamoje
medžiais sužėlusioje zonoje;
Projektuojamas sporto aikštelė remiantis higienos normomis – universali sporto aikštelė, kurios plotas
2000 kv.m ir 100m ilgio bėgimo takas;
Tarp sporto aikštyno ir projektuojamos mokyklos įsiterpia medžiai, jeigu yra proskynų - želdinimas
tankinamas naujais medžiai, kad būtų natūralus barjeras tarp sporto aikštelių ir mokymo klasių langų,
nebūtų blaškomas mokinių dėmesys pamokų, kuriose reikalingas susikaupimas, metu;
Neužstatyta sklypo dalis tenkanti vienam ugdytiniui yra apie 7m2 t.y. ne mažesnė negu numatoma
higienos normose;

Pastate yra numatomas evakuacinių kelių skaičius atsižvelgiant į galiojančias normas. Pastate
projektuojamos keturios vidinės evakuacinės laiptinės. Evakuacinių kelių ilgiai nustatomi pagal
projektuojamo pastato paskirtį. Kadangi projektuojamo mokslo paskirties pastato aukščiausio aukšto
grindų altitudė yra aukštesnė negu 6m, maksimalus evakuacinių kelių ilgis yra projektuojamas iki 35m
iki išėjimo į lauką arba evakuacinę laiptinę;
Gaisrų gesinimo automobiliui sudaroma galimybė įvažiuoti į vidinį kiemą per projektuojamą
automobilių stovėjimo aikštelę su prieiga prie visų pastato fasadų. Numatomas gaisrinio automobilio
judėjimas rytinėje terasos pusėje užsibaigtų apsisukimo žiedu. Gaisrinio automobilio judėjimo trasa
būtų koordinuojama su pėsčiųjų takais, pagrindui būtų numatoma sutvirtinta danga Tolimesniuose
projekto rengimo etapuose šie sprendiniai bus detalizuojami ir tikslinami atitinkamos projekto dalyse;
Projektuojamo pastato kontūras yra suskaidytas su įgilinimais taip koridoriuje numatant langus per
kuriuos patenka šviesa, o gaisro metu būtų užtikrinamas natūralus dūmų pašalinimas todėl nebūtų
poreikio projektuoti mechaninio dūmų šalinimo sistemų;

STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI (TVARUMAS (ILGAAMŽIŠKUMAS, EKSPLOATACINIAI
KAŠTAI), STATYBOS TRUKMĖ, MEDŽIAGIŠKUMAS)

2.7.1.1

Projektuojamam pastatui siūloma numatyti surenkamo gelžbetonio gaminių konstrukcijas. Surenkamų
gelžbetonio gaminių statyba yra labai greitas statybos metodas atsivežant gamykloje pagamintas
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ALĖJA
2.7.1.2
2.7.1.3
2.7.1.4
2.7.1.5
2.8

PASTATO ENERGETINIS NAUDINGUMAS IR JĮ PAGRINDŽIANTYS SPRENDINIAI

2.8.1.1

2.9

sienas ir montuojant jas statybos aikštelėje. Sienos atgabenamos su termoizoliacinėmis medžiagomis
ir apdailiniu sluoksniu;
Atsižvelgiant į projektuojamo pastato specifiką ir konstrukcijoms keliamus gaisrinius reikalavimus,
betono gaminiai yra tvarus sprendinys;
Gelžbetonio konstrukcijas gaminančių gamyklų yra Lietuvos rinkoje;
Gelžbetonio naudojimas konstrukcijose yra labai platus, statybų organizavimas koordinuojamas su
gamintojais, didelis gaminių lankstumas atsižvelgiant į projektinius sprendinius;
Pastato eksploataciniu laikotarpiu gelžbetonio konstrukcijų gaminiai nėra reikalaujantys jokios
išskirtinės priežiūros;

Pagal galiojančius teisės aktus projektuojamo pastato energetinė klasė turi būti A++. Techninio
projekto metu bus parenkamos atitinkamos statybinės termoizoliacinės medžiagos išorinėse pastato
atitvarose bei langų, durų ir fasadinių sistemų gaminiai bei inžinerinės sistemos;

INŽINERINIAI SPRENDINIAI (ALTERNATYVŪS ATSINAUJINANTYS ŠALTINIAI, MODERNIOS
ENERGIJĄ TAUPANČIOS SISTEMOS)

2.9.1.1

Pagal energetinius skaičiavimus nustatoma efektyviausia pastato šildymo ir vėsinimo sistema.
Projektuojama rekuperacinė sistema. Su statytoju bus parenkami tvarūs energijos gavybos būdai –
montuojami saulės elementai ant stogo, kurie gamins elektros energiją arba yra galimybė pirkti
elektros energiją iš tvariais būdai ją gaminančių tiekėjų. Numatoma pasyvi saulės kontrolės sistema –
lauko žaliuzės, kuriomis galima riboti patenkančią kaitrą nuo saulės per langus;

2.10 SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLĖTROS SPRENDINIAI. SU PROJEKTU SUSIJUSIOS
BŪTINOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮGYVENDINIMO SPRENDINIAI.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ (TAIP PAT IR DVIRAČIŲ) STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMAS IR JUOS
UŽTIKRINANTYS SPRENDINIAI
2.10.1.1 Susisiekimo infrastuktūra projektuojama atsižvelgiant į Vilniaus gatvių standartą.
2.10.1.2 Tvarkomoje Bajorų kelio atkarpoje siūloma numatyti lygiagretaus automobilių stovėjimo vietas jas
grupuojant ir atskiriant medžiais.
2.10.1.3 Visose zonose tarp gatvės ir pėsčiųjų šaligatvių siūloma numatyti krūmais želdintus ruožus.
2.10.1.4 Visos automobilių judėjimo zonas siūloma daryti minimalių reglamentuojamų pločių užtikrinant lėtą ir
saugų automobilių judėjimo greitį;
2.10.1.5 Pagal specialųjį dviračių takų plėtros planą Bajorų keliu yra numatytas magistralinis dviračių takas,
kuris visame Bajorų kelio ruože yra įgyvendintas tačiau numatyta tako danga yra betoninės trinkelės,
tako pozicija kelio atžvilgiu yra atitraukta nuo važiuojamosios dalies. Remiantis gatvių standartu
siūloma dviračių taką perkelti arčiau gatvės ir sukeisti su pėsčiųjų taku, techninio šaligatvio ruožuose
numatyti želdinimą. Dviračių dangai numatyti raudoną asfaltą. Dviračių tako pertvarkymas turi būti
derinamas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriumi;
2.10.1.6 Visi būtinieji inžineriniai tinklai pastatui funkcionuoti yra pastatyti gatvėje. Prie inžinerinių tinklų
numatoma jungti pagal atsakingų žinybų išduodamas prisijungimo sąlygas;

3
3.1

URBANISTINIAI IR ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI
URBANISTINĖ IDĖJA

3.1.1.1
3.1.1.2
3.2

Esminė urbanistinė idėja yra suformuoti Bajorų kelio sankryžos erdvę ir perimetrinį užstatymo tipą,
šalinti mažiausią galimą kiekį esamų medžių. Perimetrinio užstatymo morfotipo sprendiniais užtikrinti
saugią erdvę ugdytiniams vidiniame kieme.
Pagrindinis įėjimas į pastatą numatomas iš Bajorų kelio, numatant humaniškas pastato prieigas;

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

3.2.1.1

Pastato planinė struktūra sudaryta iš pagrindinio trakto – alėjos, prie jos pristatyti didieji pastato tūriai
– salės, valgykla sudaro pastato centrinę dalį. Pastato išoriniame kontūre projektuojamos mokymo
klasės ir kabinetai. Tarp centrinės ir išorinės pastato dalių yra projektuojamas koridorius, kuriuos
galima patekti į visas pastato patalpas, koridorius projektuojamas be aklakelių, ir praeinamas ratu.
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3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.1.4

Pastato pirmame aukšte numatomos aktyviausios funkcijos – valgykla, aktų salė, sporto salė su
persirengimo patalpomis, skaitykla, administracijos kabinetai, konstrukcinių medžiagų dirbtuvės,
robotikos klasė. Antrame ir trečiame aukšte projektuojamos mokymo klasės bei kabinetai skirti
mokinių ugdymo programai užtikrinti bei ramesnės poilsio bei neformalaus mokymosi erdvės;
Pastato architektūrinei raiškai pasirinktas racionalus kvadratiškas tūris. Fasado plokštumos skirstomos
įgilinimais siekiant suskaidyti ilgą fasadą ir paįvairinti gatvės ir kiemo perspektyvas, įvedamos
horizontalės padeda sumažinti pastato mastelį.
Pastato fasadui siūloma naudoti klinkerinės plytelės apdailą, kuri būtų įlieta į trisluoksnės sienos
gelžbetoninį gaminį. Klinkerinės plytelės – ilgaamžiška ir natūrali apdailos medžiaga, kuri natūraliai
sensta ir nereikalauja specifinės priežiūros, horizontalėms suformuoti paliekamas apdailinis balintas
betonas;
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3.3

INTERJERO IDĖJA (REPREZENTACINĖ (-ĖS) BENDROJI (-OS) ERDVĖ (-ĖS); TIPINĖ KLASĖ;
SPORTO SALĖ ARBA VALGYKLA ARBA AKTŲ SALĖ AR KT. )

3.3.1.2

3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6

Bendrosios erdvės – holai, koridoriai planuojami gerai apšviesti, su daug skaidrių atitvarų į lauko
erdves, bei centrinės pastato dalies patalpas. Iš vidinių pastato koridorių visada turi galimybę matyti
lauką pro pastato įgilinimus arba veiklas sporto salėje. Koridoriai jungiasi su „alėja“, kur bus
praleidžiama daugiausiai laiko su bendraklasiais;
Bendrų erdvių apdailai numatomos tik natūralios medžiagos – luboms medžio plaušo plokštės
sugeriančios ir slopinančios triukšmą, grindimas šlifuoto betono mozaikinės plytelės, sienos
tinkuojamos, glaistomos ir dažomos baltai;
Tipinėje klasė – Liejama grindų danga, luboms numatomos medinio plaušo plokštės, sienos dažomos
baltai. Iš koridoriaus pusės ant klasę ir koridorių ribojančios sienos numatomos viršutinių drabužių
kabyklos mokiniams, taip išvengiant didelės rūbinės projektavimo. Klasėje baldai numatomi iš faneros.
Didžiosios sporto salės grindims siūloma numatyti parketą su amortizuojančiu pasluoksniu. Sienos ir
dažytos baltai, akustinės lubos. Mažosios sporto salės grindims numatoma guminė grindų danga dėl
eksploatacinių savybių.
Pastato interjero medžiagų sprendinys tikslinamas projektavimo stadijose, vengiant
dirbtinų,
butaforiškų apdailų ir perteklinio spalvų naudojimo. Pastato baldams ir inventoriui siūloma naudoti
medį ar jo apdailą, siekiant vientisumo ir maloniai liečiamų ir naudojamų paviršių.
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3.4

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRA. TURI BŪTI PATEIKTAS ESAMOS GAMTINĖS APLINKOS
ĮVERTINIMAS VADOVAUJANTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAIS (VILNIAUS
BENDRASIS PLANAS), KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS IDĖJA IR SIŪLOMI GAMTINĖS
APLINKOS IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI

3.4.1.1

Pagal Vilniaus miesto bendrajį planą, sklypai yra urbanizuotoje arba urbanizuojamoje teritorijoje, ir
patenka į vietinį migracijos koridorių – sausaslėnį (Geomorfologinis gamtinio karkaso elementas).

3.4.1.3

Sausaslėnių tvarkymo reikalavimai:
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3.4.1.3.1
3.4.1.3.2
3.4.1.3.3

3.4.1.4

Sausaslėniams, kaip vietinės svarbos migraciniams koridoriams – GK sudedamosioms dalims – taikomi
Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimai;
Neužstatytose sausaslėnių dalyse urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose koncentruojami atskirieji ir
priklausomieji želdynai;
Esant poreikiui ir tinkamoms hidrogeologinėms sąlygoms, užtikrinant apsaugą nuo taršos, sausaslėnių
atkarpose koncentruojamos lietaus vandens kaupyklos ir infiltravimui į gruntą skirtos sistemos.

Su sklypu besiribojančiam Bajorų keliui siūlomas atnaujinimas sukuriant gatvės profilį remiantis
Vilniaus gatvių standartu, įtraukiant gausų želdininą, medžių sodinimą.
3.4.1.5 Sklype išsaugoma didžioji dalis želdynų ir ji pagal projektinius sprendinius neskaidoma atskirais
guotais;
3.4.1.6 Naujai sodinamų želdinių rūšys, persodinamų esamų želdinių vietos tikslinamos projekto metu kartu
su želdinimo specialistu.
3.4.1.7 Numatoma dalį lietaus nuotekų infiltruoti sklype.
3.4.1.8 Projektuojamas kraštovaizdis turi parko įvaizdį, numatomi takai, apšvietimas, poilsio aikštelės su
suolais;
3.4.1.9 Sklypo dalyje, kur išsaugomi esami želdynai, visi projektuojami takai bus detalizuojami prisitaikant prie
esamo reljefo ir želdynų išsidėstymo;
3.4.1.10 Parkinės dalies pomedžiai sutvarkomi ir išvalomi nuo menkaverčių krūmynų taip, kad būtų galima
eksploatuoti, pjauti žolę ir prižiūrėti, sklypo aplinka sukultūrinama saugiam naudojimui;
3.5

MEDŽIAGIŠKUMAS

3.5.1.1

3.5.1.2

4
4.1

PROJEKTO EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS
PROGNOZUOJAMA PROJEKTO VERTĖ

4.1.1.1
4.2

4.4.1.2
4.4.1.3

Siūloma numatyti lauko žaliuzes ant langų, numatyti langus su plėvelėmis apsaugančiomis vidaus
patalpas nuo prikaitimo.
Pastate projektuoti oro rekuperacinę sistemą, mažinačią šilumos nuostolius.
Elektros energijos poreikius siūloma tenkinti įrengiant saulės elementus arba sudarant sutartis su
tvariais būdais elektrą gaminančiais tiekėjais.

NUMATOMA STATYBOS TRUKMĖ (MĖN.)

4.5.1.1
4.6

912 / 64 285 = 0.0142 (vienam kūbiniui metrui tenkantis mokinio skaičius)
64 285 / 912 = 70,5 (vienam mokiniui tenkantis kūbinių metrų skaičius)

PROGNOZUOJAMI EKSPLOATACINIAI KAŠTAI IR JUOS PAGRINDŽIANČIOS PRIEMONĖS (PVZ.
ANTRINIS ŠILUMOS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS, PRIEMONĖS ENERGETINIŲ RESURSŲ
POREIKIAMS IR NUOSTOLIAMS SUMAŽINTI IR KT.)

4.4.1.1

4.5

7 168 000 Eur. / 450 = 20 684 Eur vienam ugdytiniui

PROJEKTUOJAMŲ UGDYTINIŲ SKAIČIAUS IR PROJEKTUOJAMO PASTATO TŪRIO SANTYKIS

4.3.1.1
4.3.1.2
4.4

Prognozuojama projekto kaina pagal statinių palyginamuosius rodiklius, skaičiuojant pastato tūriu yra
18 865 000 Eur.

STATYBOS INVESTICIJŲ DYDIS, TENKANTIS PASLAUGOS GAVĖJUI (VIENAM UGDYTINIUI)

4.2.1.1
4.3

Pastato konstrukcijai siūloma surenkamo gelžbetonio konstrukcijos tipas. Išorės apdailai naudojama
klinkerinės plytelės įlietos į trisluoksnės sienos apdailinę dalį. Aliuminio profilio išorės langai ir durys.
Interjere naudojamos mozaikinio betono, liejamos grindų dangos ir plytelės, dažytos gipso kartono ir
mūro sienos, medžio plaušo, mineralinių plokščių lubos. Numatomi mediniai ar medžio apdailos
baldai.
Sklype žaidimų erdvės ir takai įrenginėjami iš betoninių plytelių, trinkelių, sutankinto žvirgždo, medinių
terasų. Žaidimų ir sporto erdvių dangos įrengiamos iš amortizuojančių gumuotų medžiagų.

Prognozuojama statybos trukmė – iki 18 mėn.

KITI SPRENDINIAI, SUTEIKIANTYS GALIMYBĘ UŽSAKOVUI GAUTI EKONOMINĘ NAUDĄ.
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4.6.1.1

Pastatas suplanuotas taip, kad nesunkiai galima atskirti pirmą aukštą nuo antro ir pirmo aukšto
funkcijas išnuomoti sportininkams, užtikrinti skaityklos veikimą savaitgaliais, sudaryti galimybes
naudotis aktų sale, konstrukcinių medžiagų laboratorijomis po mokyklos darbo valandų.
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