
 

 
Autorių pozici ja : 
Neturime duomenų, kad „Agilos“ centro vietoje kada nors stovėjo žvejų nameliai, tačiau 
tikrai žinome, kad ten buvo kopos, o vėliau miškas. Dėl savo dydžio ir svarbos „Agilos“ 
centras išsiskiria iš kitų Nidos pastatų ir būtų klaidinga jį masteliu bandyti sutapatinti su 
kitais pastatais, todėl mes jį priskiriame ne Nidos, bet pušyno masteliui. Tai pušyno, 
palinkusio nuo jūros vėjų, priklausinys mieste, nes dar praeito amžiaus pradžioje šioje 
vietoje buvo miškas. 

 
 
Idė ja : 
Pušys palinkę nuo vakarų vėjo – tai neatsiejamas Kuršių Nerijos vaizdas, todėl ir „Agilos“ 
pastatas, kaip pušynas neturi sienų, o jo erdves suformuoja medžių kamienai (baltų 
palinkusių kolonų tankmės). 



 
 
 
Sklypo planas: 
Pastatas talpinamas skirtame sklype, o stoginė siūloma, kaip teritorijos sutvarkymo dalis. 
Jos pagalba pastatas būtų pritraukiamas prie labai svarbios ašies, išeinančios į uostą. 
 
Erdvinė planinė  struktūra: 
Scenos dėžė nutolinama nuo aikštės į sklypo gilumą, kad artimuose vaizduose kuo 
mažiau matytųsi, o iš toli jos siluetas pasirodytų, kaip Nidos karūna, iškylanti pušų fone. 
Visas pastato vidus atviras, persiliejančiomis erdvėmis, minimaliai atskirtomis 
transformuojamomis pertvaromis. Žmonės į salę juda nedideliu pandusu, į atskiras 
funkcines patalpų grupes užtikrinami atskiri patekimai. Visos prieigos pritaikytos 
neįgaliems, net ir scenos patalpos. 
 
Rekonstrukcijos pr incipas: 
Pastato rekonstrukcijai panaudojamos esamo pastato pamatų konstrukcijos. Dėl smarkiai 
pakitusios rekonstruojamo pastato programos nėra galimybių ženkliai panaudoti esamas 
antžemines konstrukcijas. 
 
Konstrukcinia i sprendinia i: 
Pgrindinė konstrukcinė schema – ant laibų pasvirusių metalinių kolonų (15 cm storio) 
paremtas gb stogas, dengiantis visą pastatą. Salės denginiui naudojamas profiliuoto 
metalo paklotas, paguldytas ant erdvinės santvarinės konstrukcijos, kas leidžia sumažinti 
aukštį. Pastato standumui užtikrinti naudojamos masyvios betono sienos. 
 
Stoginė : 
Atkartojant pastato formą statoma stoginė, kuri apsaugotų nuo lietaus ar saulės joje  
organizuojamą įvairią veiklą gryname ore: muges, koncertus, spektaklius, žaidimus, lauko 
kavinę ir lauko prekybą. 
 
Aikštė : 
Aikštę organizuojame kaip vientisą erdvę, kad ji apvienytų aplink stovinčius skirtingus 
pastatus. Aikštės dangai naudojamos betono plokštės su lentų atspaudu, kas primintų 
papilkėjusią jūros į krantą išmestą medieną. Aikštėje integruotos sėdėjimo vietos, 
įgilinant dvi stilizuoto dangaus žvaigždžių formos zonas, kurių dugnas būtų pripildytas 
kopų smėlio. 
 
Želdinia i : 
Mes primygtinai siūlome išsaugoti visas sklype esančias pušis, nes jos sudaro labai 
išraiškingą žalią šuorą ir primena seniau čia susodintą stambų pušų masyvą. 
 



Bareljefo išsaugoj imas: 
Dėl labai skirtingos stilistikos nerekomenduojame dailininko R.Didžpetrio sukurtą vertingą 
bareljefą inkorporuoti į „Agilos“ pastatą. Mes jį siūlome įkomponuoti į pagrindinį 
savivaldybės fasadą, taip padarydami jo cokolinį aukštą jaukesnį ir draugiškesnį aplinkai. 
 

 
 
Techno – ekonominiai rodik lia i : 
 

Sklypo plotas  
Užstatymo plotas  
Užstatymo intensyvumas  
Užstatymo tankis  
Bendras plotas  
Pagrindinis plotas  
Pagalbinis plotas  
Tūris  
Pastato aukštingumas  
Pastato aukštis  
Preliminari statinio kaina  

2.092 m2 

1.702 m2 

81,3% 
131% 

2.742 m2 
1.932 m2 

809 m2 
19.600 m3 

2a. 
18,7 m 

20 mln. Lt. 
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