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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 



Idėja 
 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ esamas pastatas yra sovietmečiu 

susiformavusios Nidos centrinės dalies elementas. Čia stovintys pastatai yra tarsi priešprieša 

Nidos gyvenvietės pietinei daliai, kuri reprezentuoja XIX - XX a. pr. Kuršių Nerijos žvejų kaimą.  

XIX a. susiformavęs žvejų sodybos planas buvo ilgas ir siauras, turintis patogų priėjimą 

prie vandens ar prieplaukų. Gyvenami namai stovėjo vienu galu į marias, kitu - į kelią, taip 
sukurdami savitą urbanistinę struktūrą (pagal http://www.nerija.lt/kultra/zveju-kaimai). 

Norint sušvelninti centrinės ir pietinės Nidos dalies konfliktą siūloma jungtis tarp 

tradicijos ir moderno, tarp “seno” ir “naujo”.  Sukuriamas Kuršių Nerijai artimas siluetas, taip 

integruojant pastatą į etninę urbanistinę struktūrą. 

Pietinis pastato stogų šlaitas gali būti efektyviai išnaudojamas saulės energijai kaupti. 

Ant jų projektuojami saulės kolektoriai.  

 

 
 

Sklypo rodikliai 
 

Sklypo plotas - 2092,6 m2 

Užstatymo plotas – 1867 m2 

Sklypo užstatymo intensyvumas –  97.8 % 

Sklypo užstatymo tankumas - 89 % 

 

Bendrieji statinio rodikliai 
 

Bendrasis plotas – 2105 m2 

Pagrindinis plotas – 1717 m2 

Pagalbinis plotas – 388 m2 

Pastato tūris – 13825 m3 

Pastato aukštų skaičius – 2 

Pastato aukštis – 14.43 m 

 

Teritorijos sutvarkymo dalis 
 

Tvarkoma teritorija dalijama į dvi dalis. 

Priešais rekonstruojamą pastatą projektuojamas 

„žolynas“, kur galėtų būti veisiama Kuršių Nerijai 

būdinga reta ar net nykstanti augmenija. O 

priešais esamą savivaldybės pastatą 

formuojama aikštė, kuri želdynų linija atskiriama 

nuo gatvės, taip sukuriant uždaresnę erdvę. 

 

 

 

 



Funkcinis – erdvinis sprendimas 
 
 Pastato funkcinė schema susideda iš trijų zonų: lankytojų, teatro ir darbuotojų. 

Rytinėje pastato dalyje, kur projektuojami pagrindiniai įėjimai, planuojama bendra erdvė su 

vestibiulio, rūbinės, kavinės ir informacijos centro zonomis. Pastato centrinėje dalyje 

išsaugoma esama funkcinė struktūra: į žiūrovų salę patenkama per parodų salę. 

Darbuotojų patalpos organizuojamos pietinėje pastato pusėje, kur įrengiami savarankiški 

įėjimai, privažiavimas bei rampa.  

 Antrame pastato aukšte namukų tūriams skiriamos išskirtinės funkcijos: 

kavinė/skaitykla, kūrybinės dirbtuvės, galerija, administracinės patalpos ir jaunimo erdvė. 

Tarp kavinės/skaityklos, galerijos ir jaunimo erdvės projektuojama terasa, kur vasaros sezono 

metu galima būtų išnešti staliukus ar organizuoti lauko kino seansus. 

 Pagalbinės patalpos, tokios kaip šiluminis punktas, elektros įvado patalpa, vandens 

apskaitos mazgas, įrengiamos rūsyje. 

 
 

Pastato sprendimų medžiagiškumas 
 

Scenos dėžės tūris nutinkuojamas ir perdažomas Kuršių Nerijai būdinga spalva 

(mėlyna, bordo ar pan.). Reklama numatoma ant priekinio dėžės fasado.  

Naujai pristatomų tūrių fasadus siūloma dengti natūralaus medžio daililentėmis, iš 

atsparių atmosferos poveikiui medienos rūšių, dengiant 450 kampu.  

Siūloma kurti šiaurės Europos šalims būdingą ramų interjerą, naudoti natūralų medį, 
šviesias spalvas. 

 
Pastato konstrukciniai sprendimai 
 

Siūloma nekeisti esamos scenos dėžės konstrukcijos, tik šiek tiek ją praplėsti. Siekiama 

išsaugoti kuo daugiau esamų laikančiųjų konstrukcijų, naujos siūlomos, atsižvelgiant į esamą 

konstrukcinę schemą.  



Pastate keičiamas visas (išskyrus scenos tūrio) stogas, pažeminamos lubos, 

įrengiamas antras aukštas.  

Antras aukštas dengiamas šlaitiniais stogais, ant jų įrengiami saulės kolektoriai.  

Pastatui siūloma naudoti gelžbetonines bei metalines sijas ir kolonas, mūrines sienas, 

gelžbetonines perdangas.  

 

Preliminari pastato statybos kaina 
 

14 000 000 Lt 

 


