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301301 
Aiškinamasis raštas 

 

Esama situacija 

 

Projektuojamo sklypo vieta – dešinysis Neries krantas. Sklype nėra statinių, nes tai – upės 

slėnio šlaitas. Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su Nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) 

teritorija, pietinė – su Upės g., vakarinė – su laisvalaikio centro „Forum Palace“ sklypu bei 

planuojama gatve, rytinė – su planuojamu nauju tiltu per Nerį. Teritorija gerai matoma nuo 

kairiojo upės kranto ir įtakoja formuojamą dešiniojo kranto išklotinę bei miesto įvaizdį. Sklypo 

vakarinėje dalyje dominuoja gamtinis akcentas – medžių masyvas. Tai istoriškai susiformavęs 

„vizualinis kanalas“, jungiantis Konstitucijos pr. su Neries slėniu. Sklypo reljefas nepastovus 

(aukščių skirtumas apie 10 m). 

 

Urbanistinė idėja 

 

Po konkurso pirmojo etapo, mes siekėme savo sprendiniuose išlaikyti mūsų darbo pagrindinę 

urbanistinė įdėją. Manome, kad naujas užstatymas (nagrinėjamame sklype) priešais NDG 

neigiamai įtakotų tiek galerijos, neatsiejamos nuo žalio šlaito ir upės, tūrinę kompoziciją, tiek visą 

upės išklotinę. Taip pat neigiamos įtakos turėtų ir užstatymas rytinėje sklypo dalyje, prie 

planuojamo tilto (ribotų pastato matomumą nuo Baltojo tilto). Tai įvertinę, siūlome maksimaliai 

išsaugoti esamą medžių masyvą ir naują užstatymą formuoti šiaurės-vakarinėje sklypo dalyje. 

Pagrindinė urbanistinė idėja mums kilo atsižvelgus į sklypo ypatumus ir įvertinus gretimų 

viešųjų erdvių struktūrą. 

Siūlome pratęsti viešųjų erdvių bei pėsčiųjų srautų sistemą nuo NDG terasos, per 

nagrinėjamo sklypo teritoriją, link upės iki Žvėryno. Šio naujo srauto bei esamo žaliojo medžių 

koridoriaus sankirtos vietoje formuojamas pastato tūris (statmenas upei) su naujomis viešosiomis 

erdvėmis. Viešosios erdvės jungiasi viena su kita nuo Baltojo tilto, Sakurų skvero, „Swedbank“ 

terasos iki NDG, taip formuodamos šios teritorijos urbanistinį audinį. 

Pratęsiant šių viešųjų erdvių jungtį iki sklype esančio medžių masyvo (viršutinėje terasoje), 

formuojama viešoji erdvė – „Skveras“, o apatinėje terasoje, prie Upės g., projektuojama viešųjų 

renginių, lauko ekspozicijos erdvė – „Aikštė“. Šios erdvės per pastatą sujungiamos funkciniu ryšiu. 

Iš erdvės „Skveras“ formuojamas įėjimas į projektuojamą Modernaus Meno Centro atvirą holo 
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erdvę. Iš kurios matomos upės slenio prie Baltojo tilto, bei Viliaus senamiesčio panoramos. Iš šios 

erdvės Iš „Aikštės“ – planuojamas įėjimas į projektuojamą Modernaus meno centro pastatą. Jis bus 

gerai matomas nuo kairiojo upės kranto ir kitų miesto panoramų šalimais suformuojant 

konstruktyvinį amorfišką elementą „Lašas“, kuris taptų pastato reprezentaciniu ženklu.  

Žemutinėje terasoje, iš naujai formuojamos renginių, lauko ekspozicijos erdvės – „Aikštės“, 

NDG kryptimi projektuojamas funkcinis-vizualinis ryšis „Takas“. Šis ryšis svarbus, nes tiesiogiai 

įsilieja į NDG terasą ir sujungia du objektus – esamą NDG kompleksą su projektuojamu 

Modernaus meno centru bei užtikrina patogius lankytojų judėjimo srautus tarp šių kultūros ir 

švietimo objektų, nes iš NDG terasos per projektuojamą „Taką“ būtų galima tiesiogiai patekti į 

MMC cokolinį aukštą (parodinių salių zoną). 

Siūlome išsaugoti esamą istorinę gatvę, kuri ribojasi su nagrinėjamo sklypo šiaurine riba ir 

jungia Konstitucijos pr. bei planuojamą gatvę šalia „Forum Palace“. Iš šios gatvės planuojamas 

ūkinis privažiavimas prie projektuojamo pastato šiaurinės dalies. 

 

Architektūrinė idėja 

 

Projektuojamo pastato tūrinės-erdvinės kompozicijos idėja kilo įvertinus sklypo urbanistinę 

koncepciją. Pagrindinis tūris – gulinčio stačiakampio formos, orientuotas statmenai į upę, 

lygiagrečiai esamam medžių masyvui. Jo kryptis pabrėžia medžių koridoriaus kryptį ir kerta 

pagrindines, naujai formuojamas, funkcines judėjimo ašis. Pastato tūris lakoniškas, pakibęs virš 

žemutinės terasos „Aikštės“, aiškios formos, gerai matomas ir atpažįstamas. Siekiant panaudoti 

reljefo ypatumus, dalis tūrio įkasama į šlaitą, todėl jis dera su greta esančiais pastatais. Pastato 

pirmo aukšto altitudė, viešosios erdvės “ Skveras“, bei NDG terasos žemės paviršiaus altitudes 

sutampa. Projektuojamo tūrio (skaidri) pirmo aukšto holo erdvė, vizualiai ir funkciškai persilieja 

su šalia esančia „Skvero“ viešaja erdve, dingsta riba tarp eksterjero ir interjero. 

Projektuodami tūrio aukštį ir ilgį, atsižvelgėme į Geležinio Vilko ir Upės g. panoramas. Iš 

šių taškų projektuojamas tūris geriausiai matomas ir suvokiamas kartu su gretimu pastatu – NDG 

kompleksu. Viršutinė tūrio dalis statmena upei  (pirmas aukštas) tarsi sklendžia virš žemutinės 

terasos „Aikštės“ erdvės , tai suteikia tūriui išskirtinumo, pastatas gerai matomas iš gretimų miesto 

teritoriju (kairiojo  upės kranto). „Aikštės“ formavimui pasirinktas taškinis (pikselinis) dirbtinio 

reljefo principas. Šis principas padeda „Aikštę“ įkomponuoti į greta esančių gatvių kintantį reljefą. 

Toks „Aikštės“ modeliavimas puikiai matomas nuo kairiojo upės kranto bei Geležinio Vilko g.  
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Pastato funkcinis išplanavimas 

 

Projektuojamas Modernaus meno centro pastatas yra trijų lygių – požeminio, cokolinio ir 

pirmo aukštų. Įėjimas į pastatą projektuojamas  pirmame aukšte nuo MMC „Skvero“. absoliučioje 

alt.: 103,00 (+6,00). Kitas įėjimas numatomas  cokoliniame aukšte iš viešoios erdvės „Aikštė“ 

ab.alt.: 97.00 (±0.00). 

Įėjimo patalpų grupės projektuojamos pirmame aukšte. Pagrindiniu įėjimu iš „Skvero“ 

patenkama į didelį erdvų vestibiulį, šalia kurio planuojama: atvira kavinė, laisvalaikio – poilsio 

zona, VIP kambarys, universali salė, kūrybinių patalpų dirbtuvės, pagrindiniai laiptai į parodų 

sales, liftas bei kitos pagalbinės patalpos (WC, rūbinės, kavinės, universalios salės). Vestibiulio 

erdvėje numatomos stumdomos stiklo pertvaros (vidinės ir lauko išorinės sienos). Šiltu metų laiku 

ši erdvė išsiplėčia į „Skverą“, taip formuojama laisva – demokratiška aplinka, pritaikyta tiek 

suaugusiems tiek ir vaikams. Iš vestibiulio laiptais patenkama į infocentrą, parduotuvę/knygyną, 

laikinos ekspozicijos sales. Prie laiptų numatomas liftas. 

Iš viešosios erdvės „Aikštė“ patenkama į cokolinį aukštą. Cokoliniame aukšte 

projektuojamas holas, pagrindiniai laiptai (jungiantis visus pastato aukštus), infocentras 

parduotuvė/knygynas, monitoringo ir apsaugos patalpa, rūbinės, WC. Iš šios zonos patenkame į 

laikinos ekspozicijos salę , kuri formuojama per du aukštus (alt. 0,00 ir +6,00). Šiaurinėje pastato 

dalyje projektuojama evakuacinė laiptinė, krovininis liftas, komunikacinės šachtos. 

Tarpiniame aukšte (šiaurinėje pastato dalyje) ab. alt.: 99,5 (+2,50) projektuojamos 

administracinės patalpos su atskiru patekimu iš lauko, ūkinis privažiavimas, krovininis liftas, 

evakuacinė laiptinė, inventorizacijos patalpos. 

Pastato požeminiame aukšte ab. alt.: 91,80 (-5,20) projektuojama pastovios ekspozicijos salė, 

sandėlių zona – saugyklos, techninės patalpos,techninio personalo patalpos, dirbtuvės, krovininis 

liftas, evakuacinės laiptinės. 

 

Pastato medžiagiškumas 

 

Pastato fasadui numatomas apdailinis betonas, skaidraus stiklo plokštumos, metalinės 

žaliuzės. Pietiniame ir vakariniame fasaduose numatomos apsaugos nuo saulės priemonės – roletai 

(slepiami pakabinamose lubose). Konstruktyvinio elemento „Lašas“ apdaila iš nerūdijančio plieno. 
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Konstruktyviniai sprendimai 

 

Siūloma projektuojamo pastato konstrukcija: monolitinių kolonų tinklas su laiptinių, liftų ir 

komunikacinių šachtų standumo branduoliais. Perdangos tarp aukštų – monolitinio gelžbetonio su 

sijomis. Stogo denginys – metalinės santvaros. Pamatai – poliniai, laikančios sienos monolitinio 

gelžbetonio. 

 

Technoekonominiai rodikliai 

 
Sklypo plotas    14009.64m² 
Pastato aukštingumas                  1 antžeminis+ 1cokolinis + 1požeminis aukštai 
Absoliuti pastato altitudė    108,50 
Užstatymo plotas    4252.00m² 
Užstatymo tankis    30,35% 
Užstatymo intensyvumas    0.4 
 
Naudingas plotas    4995.70m² 
Bendras plotas    5642.00m²  
Statybinis tūris    36925.28m³ 
 

Modernaus  meno centro (MMC) patalpų/plotų sąrašas (pagal sąlygų priedą Nr.1) 

 

1. Viešoji atvira erdvė 

2. Įėjimo patalpų grupė: 

Vestibiulis              300 m2 

Parduotuvė, knygynas   74 m2 

Rūbinė    70 m2 

Lankytojų WC    78 m2 

Informacijos centras, skaitykla   35 m2 

Pastato monitoringo ir apsaugos patalpa  20 m2 

VIP kambarys    74 m2 

3. Kavinės patalpos: 

Kavinė su virtuve    140 m2 

4. Kūrybinių patalpų zona: 

Kūrybinė zona – tepli patalpa   60 m2 

Kūrybinė zona – netepli vieta   50 m2 

5. Universalios paskirties salė: 

Universalios paskirties salė    250 m2 

6. Ekspozicijų patalpų grupė: 

Pastovios ekspozicijos salė   1880 m2 

Keičiamų ekspozicijų salė   996 m2 
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7. Saugyklų patalpų grupė: 

Pastovios kolekcijos saugykla   315 m2 

Naujų parodų saugykla   145 m2 

Eksponatų išsiuntimo/priėmimo/ 

dokumentavimo-fotofiksacijos patalpa   45 m2 

Sandėlis    115 m2 

Saugyklų dirbtuvė    90 m2 

Personalo (eksponavimo darbuotojų) patalpa  21 m2 

Techninės patalpos    214 m2 

Restauravimo patalpa   25 m2 

8. Administracinės patalpos: 

Ofisas     39 m2 

Ofisas ( finansų darbuotojui)   24 m2 

Dušas/WC/koridoriai   9 m2 

Pasitarimų kambarys   26 m2 
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