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ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA
Projektuojamo pastato idėja grįsta kultūrinių funkcijų ir viešųjų erdvių jungimu.
Kultūros centro (salės) ir plečiamos miesto centrinės aikštės jungiamuoju elementu
pasirinkta naujai statomo kultūros centro universali scena. Šių pagrindinių trijų dėmenų salės, scenos ir aikštės suma siekiama kurti naują viešą kultūrinį miesto centrą, integruojant
tarpusavyje lauko ir vidaus erdves.

Plečiant pagrindinę Nidos aikštę, greta jau esamų administracinių ir komercinių
funkcijų išryškinama reprezentacinė ir kultūrinė funkcijos. Kuriamas kultūros centro
pastatas - multifunkcinė miesto salė integruojama aplinkoje, tačiau išsiskiria joje savo
lakonišku, ženklišku, vientisu tūriu. Priešais pastatą formuojama lokali miesto centro erdvė
su visomis jai būdingomis mišriomis funkcijomis. Nauju pastatu ir viešąja erdve kuriamas
unikalus vietos identitetas padedantis generuoti vietos aktyvumą visais metų laikais, bet
kuriuo paros metu.

URBANISTI NĖ KONCEPCIJA
Pastato tūrio išraišką lėmė naujai kuriama
urbanistinė ašis marių kryptimi, plečiama aikštė, Nidai
būdingas aplinkinis užstatymas ir išskirtinė objekto funkcija.
Siūloma
nauja
urbanistinė
ašis
nuo
projektuojamo pastato link marių. Kartu su esamomis miesto
centro erdvių ir krantinės jungtimis naujoji ašis leistų pilnai
atverti miesto centrinę dalį link vandens ir kurtų naują, didesnį
ir atviresnį Nidos centrą ant Marių kranto.
Taip pat plečiama miesto centrinė aikštė prie
naujo pastato, siekiant sukurti reikiamą viešąją erdvę greta
kultūrinio objekto. Lokali aikštės erdvė integruojama nominalių
miesto erdvių struktūroje ir kuriamas kultūrinis epicentras
pačioje miesto širdyje.
Kultūros centro multifunkcinė scena sukurta taip,
kad galėtų būti atveriama į pagrindinę miesto aikštę ir būti
naudojama lauko renginių metu. Tokiu sprendimu siekiama
maksimalaus pastato universalumo ir funkcionalumo įvairiais
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metų laikais. Tai leidžia rengti aukštos kokybės kultūros
renginius mieste, nenaudojant laikinų sceninių konstrukcijų,
reklaminių palapinių ar kitos panašios atributikos. Pagrindinei
miesto aikštei suteikiamos išskirtinai reprezentacinė ir kultūrinė
funkcijos.
Projektuojamo pastato dydis
ir
m astelis
parinktas siekiant tinkamo santykio tarp formuojamos erdvės ir
pastato. Miesto centrą siūloma formuoti stambesnio mastelio,
aiškiai išreikštais pastatais, siekiant labiau išryškinti miesto
centrinę dalį greta esančio smulkesnio užstatymo kontekste.
Tačiau kuriamo pastato tūrių forma ir kryptis atliepia būdingą
aplinkinį užstatymą ir pabrėžia vietos statybos identitetą.
Naujasis kultūros centras – išskirtinis statinys
turintis didelę reikšmę miesto kultūriniam ir vizualiniam
tapatumui. Todėl pastatas šiuolaikiškas, lengvai atpažįstamas ir
ikoniškas, kuria aukščiausios kokybės socialinę ir kultūrinę
erdvę mieste. Tam parinktos tinkamo svorio ir pagrįstumo
architektūrinės išraiškos priemonės. Pastatas lakoniškas,
monumentalus, ikoniškas, lengvai atpažįstamas, integruotas
supančioje aplinkoje nuosaikiu, vientisu masteliu. Greta įvairius
stilius ir laikotarpius reprezentuojančių pastatų kuriamas dar
vienas – atstovaujantis savą laikmetį, tačiau panašus savo tūriu
ir masteliu.

TŪRINIAI- ERDVI NIAI, PLANINIAI SPRENDIMAI
Į dvi dalis skaidytas pagrindinis tūris – tarsi Nidai
būdingų sublokuotų namukų, galiniais fasadais atgręžtų į
marias, interpretacija. Toks sprendimas kuria aplinkai būdingą
pastato mastelį ir iš dalies atskiria skirtingas pastato funkcijas
– viešąją ir kultūrinę. Centrinė pastato ašis – išilga vidinė
viešoji erdvė, kuri veikia visą parą, iš jos patenkama į
informacijos centrą, kavinę multifunkcinę salę. Kiekviena
funkcija turi savo atskirus įėjimus ir gali veikti autonomiškai.
Ant dabartinio pastato fasado esantis bareljefas išsaugomas
ir perkeliamas į vestibiulio interjerą, aplink jį sukasi
pagrindinis pastato gyvenimas. Greta kavinės, išsaugant
vertingus medžius, projektuojamas nedidelis vidinis kiemelis,
kuris turėtų tapti patrauklia ir jaukia vieta vasarą, o kavinėmiesto kultūrinis „židinukas“, veikiantis ištisus metus.
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Multifunkcinė 480 vietų miesto salė suprojektuota
įvairiausioms funkcijoms. Scenos dėžė ir orkestro duobė
leidžia salę naudoti tiek koncertams, tiek operetėms, tiek
konferencijoms ir kino peržiūroms. Šalia salės išdėstytos
administracinės, aktorių, techninės ir kitos pagalbinės
patalpos. Viršutiniame aukšte įrengiama repeticijų salė, kuri
gali būti naudojama ir kaip 80 vietų mažoji salė, konferencijų
salė. Greta įrengtoje stogo terasoje atsiveria unikalūs vaizdai
su panorama į kopas. Ši vieta, turinti atskirą įėjimą ir ryšį su
apačioje esančia kavine gali būti puikiai išnaudojama
nedideliems renginiams, nuomojama.
Visi pastato fasadai laikomi vienodai svarbiais.
Suprojektavus patogius privažiavimus, išvengiama ūkinio
kiemo, tūris išlieka vientisas, apžiūrimas iš visų pusių.

KONSTRUKCINIAI SP RENDIMAI
Pastato karkasas gelžbetoninis, dengiamas klijuoto medžio konstrukcijų kiautu.
Apdaila siūloma iš vietinių, natūralių, regionui būdingų medžiagų. Salės tūris dengiamas
medžio gontais, mažasis tūris – keramikos plytelėmis, fasadų angos stiklinamos langais
mediniais rėmais.
Pastato stogo pietiniame šlaite integruojami saulės kolektoriai karštam
vandeniui gaminti. Taip pat racionalus patalpų planavimas ir vėlesnis panaudojimas,
vietinės statybos ir apdailos medžiagos, aktyvios pastato energetinius poreikius
kompensuojančios ir mažinančios priemonės taikomos projekte užtikrina aukštą pastato
ekologiškumo lygį ne tik statybos metu, bet ir pastatą eksploatuojant ateityje.

TECHNO- EKONOMINI AI RODIKLIAI
Bendrieji statinio rodikliai:
Bendras plotas – 2.317 m²
Pagrindinis plotas – 1.615 m²
Pagalbinis plotas – 703 m²
Pastato tūris – 14.780 m³
Aukštų skaičius – 4
Pastato aukštis 15,75 m.

Pastato statybos skaičiuojamoji kaina:
Pastato kaina – 16 400.000 lt.
Teritorijos sutvarkymo kaina – 300.000 lt.
Griovimo darbai – 800.000 lt.
Viso: 17 500. 000 lt. su PVM

Sklypo rodikliai:
Sklypo plotas – 2.093 m²
Sklypo užstatymo plotas – 1.420 m²
Sklypo užstatymo intensyvumas – 1,11 %
Sklypo užstatymo tankumas – 68 %
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