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AGILA (arba Senieji Nagliai)
Smėlio XVII a. užpustytas kaimas Kuršių Nerijoje, į šiaurę nuo Pervalkos.

Istoriniai duomenys
Ragas, kuriame įsikūręs šiandieninis Nidos centras, pradėtas užstatyti vėliausiai. XIX a.
paskutiniame dešimtmetyje čia buvo išmatuoti ir valstybės išsimokėtinai perleisti stačiakampio
plano sklypai, nutiestos gatvės. Taip buvo suformuotas taisyklingas kvartalinis užstatymas. XX a.
antroje pusėje į žaliąją kopos juostą nutįso blokinių gyvenamųjų daugiabučių kvartalai, formuotas
naujasis centras su pastatais – Savivaldybės būstinė, parduotuvės, kino teatras (dabartinis Agilos
pastatas), kultūros namai. Dab. Agilos pastatas XX a. 7 deš. Išryškino modernios lietuvių
architektūros tikslus – parodyti kontrastą tarp seno ir naujo.
Urbanistinė koncepcija
Teritorijos pertvarkymo ašis – Centrinės Nidos viešosios erdvės su prieigomis funkcinė ir
erdvinė regeneracija.
Centrinė Nidos aikštė – centrinių pėsčiųjų takų (srautų) sankirta. Pertvarkant aikštės erdvę
respektuojamas ir regeneruojamas

anksčiau suformuotas funkcinis traktas – pėsčiųjų alėja

(lygiagreti istorinei Dorfsstrasse gatvei ir Kuršių marių krantinei). Aikštė ir šalia jos esantys viešieji
objektai (Savivaldybės pastatas, „Agila“) funkciškai ir erdviškai integruojami į viešųjų erdvių
struktūrą ir miesto urbanistinį audinį.

Erdvė tarp „Agilos“ ir Savivaldybės pastatų jungiama į bendrą takų, aikščių ir žalių plotų
sistemą. Žymių žmonių alėja - tarsi ašis , iš kurios pasiskirsto takai į „Agilą“ ir savivaldybę, kurie
apjungiami į aikštes prieš pastatus.
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Architektūrinė koncepcija
Idėjos ašis – esamo pastato vertingiausių elementų identifikavimas ir išsaugojimas bei
lakoniško priestato įkomponavimas į bendrą tūrinę – planinę kompoziciją.
Rekonstruojamas pastatas yra modernios sovietinės architektūros pavyzdys, todėl siūlome
išlaikyti esamas aikštės fasado ir salės tūrio proporcijas. Pastatą siūlome rekonstruoti maksimaliai
išsaugant esamą užstatymo charakterį ir tūrinę kompoziciją. Pastato išraiškos pagrindas- užpustyto
pušyno kompozicija perteikiama stilizuotus pušų kamienus atkartojančiomis dekoratyvinėmis
medinėmis žaliuzėmis.
Pagal sudarytą programą pastatas plečiamas, vakarinėje sklypo dalyje suformuojant dviejų
aukštų, iš dalies į reljefą įgilintą tūrį. Siekiant išsaugoti esamas pušis pietinėje pastato pusėje
suformuojamas vidinis kiemelis. Esantis reljefas panaudojamas terasų ir lauko kavinės įrengimui.
Tūrio ir silueto rekonstrukcija. Salės tūris plane apsukamas 1800. Scenos dėžė įrengiama
vakarinėje sklypo dalyje. Šis sprendimas sumažina pastato vizualinį agresyvumą (scenos dėžę
perstūmus į vakarinę pusę sumažėja jos matomumas iš aikštės erdvės), bei pagerina pastato planinę
– funkcinę struktūrą (į pagrindinį holą atveriama Didžiosios salės erdvė). Inkorporavus žiūrovų salę
su scena į reljefą dviem metrais sumažinamas pastato (scenos dėžės) aukštis.

Siekiant išsaugoti esamą žalią miesto audinio erdvę naujas korpusas dalinai įgilinamas į
reljefą, stogas apželdinamas. Esamo korpuso stogas- eksploatuojamas. Įrengiama terasa, lauko
kavinė, galimybė įrengti sceną vasaros sezono metu.
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Funkciniai sprendiniai:
Plano struktūra: lankytojai patenka pro pagrindinį įėjimą iš aikštės į pagrindinį holą, iš kurio
pasikirsto į salę, kavinę, laiptais į terasą ant stogo, į turizmo informacijos centrą ar tualetus. Visa tai
įrengiama esamoje pastato dalyje, ją perplanuojant. Darbuotojai ir repeticijų dalyviai patenka pro
galinį įėjimą ir per pagrindinį holą į jiems skirtas patalpas, kurios išdėstomos per du aukštus naujoje
pastato dalyje. Universali salė įrengiama esamame tūryje, apsukant sceną 1800, suformuojant
žiūrovų kėdėms nuolydį link scenos. Salėje dalis sienos įstiklinama, atveriant vaizdą į pietinėje
pusėje esantį skverą, sukuriamas ryšys tarp žiūrovo ir išskirtinės Kuršių nerijos gamtos (esant
poreikiui stiklinė siena užtamsinama šviesos nepraleidžiančiomis automatinėmis žaliuzėmis).
Projektuojamas tiesioginis išėjimas į lauką iš Didžiosios salės.
Orkestro duobė – universali mobili platforma, esant poreikiui, transformuojama į sėdimas
vietas ar lygią plokštumą – grindis, sudarant galimybę praplėsti scenos plotą.
Centrinio holo (vestibiulio) panaudojimo galimybės: transformuojant grindis (aukštyn –
žemyn) atsiranda papildomos žiūrovų eilės, kurios gali būti naudojamos kaip salės tęsinys, ar
atskira kamerinė salė. Siena tarp salės ir holo mobili - transformuojama, ją visiškai uždarant ar
atveriant.
Išsaugomas bareljefas perkeliamas į holą. Holas – su galimybe naudoti kaip salę, erdvę
renginiams, galimybė praplėsti pagrindinę salę (papildomos sėdimos vietos).

SKLYPO RODIKLIAI
Sklypo plotas
2092,57 m2
Užstatymo plotas
1583,92 m2
Užstatymo intensyvumas
90 %
Užstatymo tankumas
76 %
TVARKOMOS TERITORIJOS PLOTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Bendrasis plotas
Pagrindinis plotas
Pagalbinis plotas
Pastato tūris
Pastato aukštis
Aukštų skaičius

1888,82 m2
1397,31 m2
491,51 m2
9873 m3
2
12,30 m

8267,47 m2

Pastato sprendinių medžiagiškumas
Fasadų apdailai naudojamos medžiagos – medis, tinkas, stiklas. Aikštės fasadų ir scenos dėžės
apdailai naudojamos stilizuotų medžių kamienų ažūrinė kompozicijos.
Konstrukciniai sprendimai
Statinio laikančios konstrukcijos – surenkamos gelžbetoninės, scenos dėžės ir Didžiosios
salės denginiams gali būti naudojamos erdvinės surenkamos konstrukcijos.
Preliminari pastato statybos kaina
Pastato rekonstrukcijos (kartu su scenine įranga) kaina: 12 000 000 mln. Lt (įskaitant PVM).

