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IDĖJA
Vėjo pustomos kopos ir paprasti žvejų nameliai – toks mūsų sąmonėje yra archaiškasis
Kuršių nerijos įvaizdis. Klasikinių proporcijų žvejo namo tūris yra priimtiniausias ir naujojo
užstatymo modulis.
Infocentras, kavinė, parodų salė – tai tos funkcijos, kurios puikiai telpa į atskirus pastatus,
tačiau universali 500 vietų salė su scenos dėže niekaip negali būti sutalpinta į mažą
namuką.
Koks galėtų būti didelio žmogaus rankų darbo tūris geriausiai pritampantis Kuršių Nerijos
ladšafte? Kopa. Juk apželdintas kopas tarsi irgi galima būtų laikyti žmogaus rankų darbo
kūriniu.
Pagrindinis pastato tūris (salė, scena su dėže, etc..) pakišamas po kopos siluetą
primenančiu apželdinto stogo kilimu. Trys „žvejų“ nameliai ir juos bepasiglemžianti kopa –
tai tarsi užpustyto Agilos kaimo ženklas.
Lentų takas per kopas atspindi kurortinį Kuršių nerijos statusą. Pakilti į Agilos „kopą“ galėtų
tapti nauju poilsiautojų ritualu, papildančiu kitų apžvalgos vietų lankymo tradicijas.
FUNKCIJA
Galu į marias sustatytuose „žvejų“ nameliuose įrengiamas infocentras, kavinė ir parodų
salė. Kasdienių funkcijų išskaidymas jas sureikšmina ir padeda geriau integruoti objektą į
aplinką.
Už namelių, po žolės kilimų paslepiamas didysis universalios salės sūris su visomis
pagalbinėmis patalpomis. Pagrindinis įėjimas į žiūrovines patalpas projektuojamas iš
pietinės pusės, tačiau infocentras, kavinė ir parodų salė turi atskirus įėjimus ir gali
funkcionuoti nepriklausomai nuo salės veiklos.
Renginių metu žiūrovai per vestibiulį-tambūrą patenka į foje. Vestibiulyje lankytojus
pasitinka senasis bareljefas. Iš vestibiulio galima patekti ir į infocentrą, kuriame būtų
parduodami ir bilietai, nes atskirą darbuotoją laikyti bilietų pardavimui neracionalu.
Greta foje yra rūbinė. Iš foje galima patekti į kavinę, parodų salę ir žiūrovinę salę.
Lankytojų tualetai projektuojami -1 aukšte, sanitariniai mazgai neįgaliesiems – pirmąjame
aukšte greta kavinės.
Žiūrovų salė numatyta lygiomis grindimis su išstumiamomis tribūnomis. Orkestro duobės
grindys galėtų būti įrengtos kaip kilnojama platforma, kurią galima būtų panaudoti ir kėdžių
nuleidimui į baldų sanėlį -1 aukšte po scena. Dalis žiūrovų vietų projektuojama balkone.
Pagal vakarinę sklypo kraštinę pirmame aukšte (scenos lygyje) išdėstomos artistų
patalpos ir repeticijų salė, kuri spektaklių ar koncertų metų būtų naudojama kaip „žaliasis“
kambarys prie scenos. Anrąjame bei trečiąjame aukštuose išdėstomos administracijos ir
kitos būtinos patalpos. Šis patalpų blokas turi atskirą įėjimą, o taip pat turi ryšį ir su
žiūrovinėmis patalpomis.
Techninės patalpos numatomos -1 aukšte bei pagal poreikį trečiame aukšte virš repeticijų
salės. Išorinė inžinerinė įranga būtų išdėstoma atviroje techninėje pastogėje ir nebūtų
matoma iš išorės.
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MEDŽIAGOS
Pagrindinė išorės apdailos medžiaga – alyvuotas medis, kuris laikui bėgant pilkėja.
Apželdintas stogas uždengia beveik visą pastato tūrį. Lankytojai ant stogo galėtų patekti tik
specialiu taku ir negalėtų vaikščioti po visą paviršių. „Kopos“ pietinis, vakarinis ir šiaurinis
fasadai dengiami medinių tašų ažūru, primenančių kopų tvirtinimo šakų pynimo raštą.
KONSTRUKCIJOS
„Žvejų“ namelių tūriai galėtų būti karkasiniai. Pagrindiniui denginiui būtų galima naudoti
klijuoto medžio konstrukcijas. Kitoms konstrukcijoms galima bnaudoti ir monolitinį ar
surenkamą gelžbetonį, plytų mūrą ir metalą.
KAINA
Orientacinė skaičiuojamoji statybos kaina (be PVM) apie 14 mln. Lt
RODIKLIAI
Sklypas:
Sklypo plotas.............................................................................................2092.57 m²
Sklypo užstatymo plotas...........................................................................1843,45 m²
Sklypo užstatymo intensyvumas.......................................................................1,2
Sklypo užstatymo tankumas............................................................................. 88 %
Pastatas:
Bendrasis plotas............................................................................................2413 m²
Pagrindinis plotas......................................................................................... 2000 m²
Pagalbinis plotas............................................................................................ 413 m²
Pastato tūris...............................................................................................19 800 m³
Aukštų skaičius...................................................................................................3
Pastato aukštis :
„ žvejo “ namas...................................................................................7,35 m
„ kopa “..............................................................................................17,20 m

