LEGO
Ko kurso sąlygų 9 priedas
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) ŽEMYNOS G. 2C, VILNIUJE
ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

BENDRIEJI DUOMENYS
1.1.

Projekto pavadinimas:
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO .
ŽEMYNOS G. 2C, VILNIUJE,
ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS

1.2.

Pagrindiniai teritorijos ir statinio rodikliai ir sprendiniai:

1.2.1.

Že ės sklypo audoji o paskirtis ir audoji o tipas:

•
•

1.2.2.

Užstaty o tipas:
•

1.2.3.

+186 m -I statybos etapas (lopšelis-darželis
+182,5 m- II statybos etapas (baseinas)

60% arba 8974 m2 - I staty os etapas lopšelis-darželis
56 % arba 8385 m2 - II statybos etapas (baseinas)
Viso 56 % arba 8385 m2

Tra sporto prie o ių taip pat ir dviračių stovėji o vietų skaičius:
•
•
•

1.2.8.

:

Priklauso ųjų želdy ų plotas:
•
•
•

1.2.7.

0,24- I statybos etapas (lopšelis-darželis
0,04- II statybos etapas (baseinas)
Viso 0,28

Maksi ali a soliuti ė altitudė
•
•

1.2.6.

13% I statybos etapas (lopšelis-darželis
4% II statybos etapas (baseinas)
Viso 17 %

Užstaty o i te syvu as:
•
•
•

1.2.5.

Pagal galioja tį DP

Užstaty o ta kis:
•
•
•

1.2.4.

Naudoji o ūdas: Visuo e i ės paskirties teritorijos i deksas –
V)
Naudoji o po ūdis: Mokslo, oky o, kultūros ir sporto o jekta s
statyti ir eksploatuoti (indeksas V3)

Auto o ilių stovėji o vietų skaičius sklype - 9 vnt., iš kurių vieta
- ŽN.
Auto o ilių tru palaikio sustoji o „Kiss+Ride“ vietų skaičius - 16
vnt. gatvės raudo osiose li ijose
Dviračių saugyklų skaičius v t. Reikalui esa t gali a padidi ti iki
160 vnt.

Pastato bendras plotas:
•
•

3600,
I staty os etapas lopšelis-darželis
555,54 m2 II statybos etapas (baseinas)

•
1.2.9.

Pastato naudingas plotas:
•
•
•

1.2.1
0

1925,
I staty os etapas lopšelis-darželis
295,50 m2 II statybos etapas (baseinas)
Viso 2221,13 m2

Pastato tūris:
•
•
•

1.2.1
1

Viso 4155,79 m2

I staty os etapas lopšelis-darželis
4426 m3 II statybos etapas (baseinas).
Viso 19 188 m3

Aukštų skaičius:
•

1.2.1
2

Aukštis
•
•
•

1.3.
1.3.1.

Ties cokoline dalimi - 4 m
Ties aukščiausia vieta – 11,15 m
Ties baseino korpusu – 7,55 m

I staty os etapas lopšelis-darželis
10 404 m2 II statybos etapas (baseinas).
Viso 10 404 m2

Vaikų žaidi ų aikštelių sklype e dras plotas:
•

1.3.3.

uo stati ių staty os zo os esa o že ės paviršiaus:

Kiti rodikliai ir sprendiniai:
Mi i ali eužstatyta sklypo dalis, skirta vaikų poilsiui pvz., želdi ia s,
taka s, poilsio aikštelė s :
•
•
•

1.3.2.

1-3 aukštai

1973 m2

Projektuoja as vaikų grupių skaičius :
•

grupių,
vietų. Esant poreikiui galima papildyti iki 300 vietų,
pristatant papildomas lovas po 1-2 kiekvienai grupei. Kiti
skaičiavi ai pateikti
ir
vietų lopšeliui-darželiui.

SPRENDINIŲ RACIONALUMĄ PAGRINDŽIANTYS DUOMENYS

2.
2.1.

Esa os sklypo ga ti ės situa ijos išsaugoji o spre di iai atsižvelgia t į
arboristo rekomendacijas:
•

2.2.

Projektuoja as vaikų skaičiaus ir pastato e drojo ploto sa tykis bei jį
pagri džia tys skaičiavi ai:
•
•

2.3.

Pastatas ir sklypo planas suprojektuoti taip, kad silpniausia
la kytojų gra dis, t. y. aži vaikai, a os su veži ėliais ei
se jorai galėtų lengvai patekti į et kurią sklypo vietą ir į et kurią
patalpą, esa čią pastate. Pastate ir sklype visa i frastruktūra
pritaikyta ž o ė s su egalia.

Pastato vidaus erdvės ir ar a patalpos, užtikri a čių vaikų ir
švieti o for alųjį ir efor alųjį ugdy ą:
•

•

2.5.

Bendras lopšelio - darželio plotas 3600 m2 / bendras vaikų skaičius
280, arba viso 12,8 m2 / 1 vietai
arba 12m2 / vietai, jai vaikų skaičius didinamas iki 300 vietų.

Universalus dizainas:
•

2.4.

Projektuoja t okslo paskirties pastatą, stengtasi maksimaliai
išsaugoti esa us edžius, taip pat bus numatytas papildomas
apželdi i as pagal ar oristo reko e da ijas te h i io projekto
rengimo stadijoje.

oki ių

Visos patalpos, kuriose bus vykdomas oki ių švieti o for alusis
ir neformalusis ugdymas, suprojektuotos su atūraliu apšvieti u.
Visų grupių la gų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu - pietūs.
U iversalios salės – rytai, stoglangiai - pietūs-vakarai.
Visos erdvės, tiek grupės, tiek vesti iuliai, tiek salės suprojektuotos universalios, patalpos gali
ūti lengvai
tra sfor uoja os pagal poreikį.

Lauko erdvių vaikų žaidi o aikštelės, auto o ilių stovėji o ir dviračių
vietų skaičius ir kt. paskirtys, rodikliai ir juos pagri džia tys skaičiavi ai:
• Lauko erdvės skaičiuoja os > 6 m2 vienam vaikui. Lauko erdvės vaikų žaidi o aikštelės suprojektuotos taip, kad kiekviena grupė,
pagal a žių turėtų savo poreikius atiti ka čias aikšteles. Visos
žaidi ų ir sporto aikštelės suprojektuotos pieti ės orentacijos,
insoliuojamos daugiau kaip 3 val.
Visos grupės turi savo pavėsi es su lauko inventoriaus saugyklomis.
Skaičiavi ai:
I variantas: 280 vaikų x 6m2 = 1680 m2, suprojektuota 1973 m2,

arba 7 m2 / 1 vietai.
II variantas: 300 vaikų x 6 m2 =1800 m2, suprojektuota 1973 m2,
arba 6,6 m2/ 1 vietai.
• Auto o ilių stovėji o vietų skaičius numatytas ne ažiau kaip 1
vieta 40 vaikų, kas reiškia 7 vietos, kai vaikų yra 280, ir 7,5 vietos,
kai vaikų - 300. Projekte suprojektuotos 9 vietos, iš kurių 1 vieta ŽN.
Automobiliai parkuojami ūki ia e kieme. Parkavimas sklype tik
aptar auja čia
transportui (maisto produktų pristatymas,
skalbyklos aptarnavimas, šiukšlių išveži as ir administracija).
Transporto kelias gyvatvore ir tvora atskirtas nuo vaikų judėji o
kelių.
Tėvai, atvežę vaikus į lopšelį - darželį, dėl saugumo į teritoriją
evažiuoja, o naudojasi „Kiss+ride“ vietomis, kurių numatyta 16
vnt. gatvės raudonosiose linijose. Dviračių saugyklos numatytos po
pavėsi ė is. Viso suprojektuota 80 vietų. Esant poreikiui vietų
skaičių galima padvigubinti.
2.6.

Gaisri ės saugos spre di iai gaisrų gesi i o ir gel ėji o auto o ilių
privažiavi o, pla i ės struktūros spre di iai, įverti a t pla uoja ą
ž o ių skaičių ir evakua iją):
•

•

2.7.

Stati io ko struk ijų spre di iai
tvaru as
ilgaa žišku as,
eksploata i iai kaštai , staty os truk ė, edžiagišku as :
•

2.8.

Privažiavi ai prie pastato gaisri ei te h ikai gali i iš visų pastato
pusių. Evakua i iai išėji ai atitinka or i į evakua i ių išėji ų
plotį,
everti a t kiekvie o iš jų. Atlieka t evakua ijos
skaičiavi us, verti a i tik tie išėji ai, kurie veda iš patalpos vaikų
grupės tiesiai į lauką ar a koridoriu i į lauką;
Evakuaciniuose keliuose nenumatomos jokios kliūtys, kurios gali
trukdyti evakuacijai. Iš a tra e ir trečia e aukšte esa čių patalpų
evakua ija vykdo a laipti ė is per pir a e aukšte esa tį
ta ūrą tiesiai į lauką ar a a tra e aukšte a t okoli io pastato
stogo. Projektuoja os keturios L tipo laipti ės taip, kad ūtų
užtikri ti or i iai atstumai iki išėji ų ei išlaikyti evakua ijos
principai išei a t iš patalpos tiesiai į laipti ę, ar a per greti ą
patalpą į laipti ę. Detales i skaičiavi ai us atlikti TP stadijoje.
Pri ipi ė s he a suderi ta su GS dalies PDV.

Pastatas projektuojamas iš sure ka ų trisluoks ių g/ plokščių,
kas leidžia pagreiti ti pastato staty ą, koky ę ei eko o išką
eksploata iją. I etapo maksimali statybos truk ė, everti a t
projektavimo ir gamybos, su vidaus apdaila –12ė .

Pastato e ergeti is audi gu as ir jį pagri džia tys spre di iai:

•

Projektuoja as pastatas A++ klasės, detales i skaičiavi ai
atlikti TP stadijoje.

us

URBANISTINIAI IR ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

3.

3.1.

Ur a isti ė idėja:
•

Pagri di e ur a isti ė idėja – išlaiko a Pašilaičiuose do i uoja ti
pagri di ių tūrių orie ta ija rytų - vakarų krypti i, taip sukuriant
visu ą su esamu mokyklos pastatu į vie ą oky o įstaigų
a sa lį. Taip pat iš audoja as harakteri gas sklypo reljefas bei
išsaugo i eveik visi sklype auga tys edžiai, papildant nauju
apželdi i u.

Be dras pastatų ko plekso vaizdas

3.2.

Ar hitektūri ė idėja:
•

Pagri di ė projektuoja o pastato idėja - aiški ra io ali for a,
padiktuota pastato fu k ijos. Mūsų siūlo as spre di as –
„pastatas - Lego kaladėlės“, kuris atspindi objekto paskirtį ir leidžia
jį plėsti etapais - lopšelis-darželis + baseinas. Jautriai iš audotas

reljefas. Ko pleksišku as, kontekstualumas, funkcionalumas,
racionalumas - tai pagri di iai kriterijai, kuriais vadovavo ės
kurda i pastatą.

Vaizdas į pagri di į įėji ą

3.3.

I terjero idėja repreze ta i ė -ės bendroji (-os erdvė -ės ; tipi ė
grupė; sporto salė ar a aktų salė ar kt.):
•

•

•

Pagri di ė i terjero idėja - atūralios apdailos edžiagos, šviesios
spalvos, akusti ės lu os, a t sie ų vaikų dar ų ekspozi ijos ir t.t.
Detalės ir aldai, atiti ka tys šiuolaiki io lopšelio - darželio
poreikius.
Vesti iulio ir aktų – sporto - universalios salės apdaila: šildo os,
le gvai valo os atūralių paviršių gri dys, akusti ės lu os,
skaidrios ir le gvai tra sfor uoja os pertvaros tarp šių patalpų,
leidžia čios praplėsti erdvę tiek į vesti iulį, tiek į vidaus kie elį.
Greta salių u atyta patalpa i ve toriui – kėdė s, sporto
i ve toriui, s e ai, aparatūrai ir t.t.
Tipi ės grupės apdaila – šildo os
edi ės ar a atūralios
rulo i ės gri dys, akusti ės lu os, sie os ties la gais dažo os,
šo i ės sie os: atverčia os lovos - baldai.

Vestibiulio interjeras
3.4.

Kraštovaizdžio ar hitektūra. Turi ūti pateiktas esa os ga ti ės
apli kos įverti i as vadovauja tis teritorijų pla avi o doku e tais
(Vilniaus bendrasis planas), kraštovaizdžio ar hitektūros idėja ir siūlo i
ga ti ės apli kos išsaugoji o spre di iai:
•

3.5.

Pagri di ė kraštovaizdžio ar hitektūros ir sklypo apželdi i o idėja
- palikti atūralią esa ą ga tą, ją sutvarkyti pagal spe ialistų
reko e da ijas. Taip pat apšviesti ei papildo ai apželdi ti
augalais, u atyti daržus, gėly us. Tai kartu turėtų atlikti
eduka i ę fu k iją.

Medžiagišku as:
•
•

•

Projekte numatytas toks komplekso edžiagišku as:
Konstruktyvas – sure ka as g/ karkasas, okoli is aukštas ir
baseino korpusas - fasadi ė stiklo siste a.
Per la gus
demonstruojamas ugdymo procesas – baseinas, administracijos
dar as, grupės ir t.t.
A tže i iai aukštai iš trisluoks ių g/ plokščių ir ali to eto o su
apvaliais la gais, tarsi „Lego“ kaladėlių seg e tais.

PROJEKTO EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS

4.
4.1.

Prognozuojama statybos vertė:
•

4.2.

4.3.

3600 m2 x 1500 Eur/m2 = 5 400 000 Eur + PVM.

Projektuoja ų ugdyti ių skaičiaus ir projektuoja o pastato tūrio
santykis:
•

Pastato tūris: 14 762m3 /

vietų = 52 m3 / 1 vietai

•

Pastato tūris: 14 762m3 /

vietų=

Nu ato a staty os truk ė
•

12-

/ 1 vietai

ė .:

ė .

Vaizdas iš vidi io kie elio

Vaizdas iš paukščio skrydžio

