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      Aiškinamasis raštas  



IDブJA: 
 Neringa – ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu nat┣raliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu.  
Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartプjimas. Nidos turizmo ir informacijos 
centras “Agila”- Neringos miestui, gyvenančiam išskirtinai iš turizmo ir kult┣ros– centrinis objektas. 
Nidos miesto plane, šis puš┧ šešプlyje stovintis pastatas, žymi aiški> takoskyr> tarp užstatytos, 
urbanizuotos teritorijos ir nat┣ralios gamtos. Tegul “Agila” tampa žogaus ir gamtos susitikimo 
liudininke bei tarpininke. 
 ARCHITEKT┢RINブ IDブJA: 
 “Agila” – asociatyvus pastatas, artimas vietos krašto simboliams: tai lyg perskeltas 
gintaras ant smプlio, kurio viduje matosi gyvybプ, istorija, praeitis ir ateitis; tai lyg žvejo valtis 
ištraukta ant kranto po ilgos ir varginančios kelionプs namo; tai lyg smプlio apipustyta troba, žyminti 
skausmingiausias šio ┊domaus krašto istorinius ┊vykius. 
 URBANISTIKA. ANALIZブS/ SI┢LYMAI: 

ESAMI PブSČI┦J┦ SRAUTAI: 
 Dominuoja dvi pagrindinプs pプsči┧j┧ judプjimo kryptys: iš šiaurプs ┊ pietus tarp Tomo 
Mano trobelプs, evangelik┧ liuteron┧ bažnyčios ir Parnidžio kopos, kita kryptis; ryt┧- vakar┧, nuo 
molo, prieplaukos, autobus┧ stoties pro bažnyči> link j┣ros. 

NAUJAI FORMUOJAMI PブSČI┦J┦ SRAUTAI: 
 Si┣loma kurti stipr┧ trakt> nuo molo, prieplaukos, autobus┧ stoties tiesiai per sklyp>, 
vidin┊ „Agilos“ kiemel┊, formuojam> kalv> j┣ros link. Tikslas- Itraukti „Agilos“ kompleks> ┊ pプsči┧j┧  
sraut┧ tinkl>. 

UŽSTATYMO MORFOTIPAS: 

 Sklypas ribojasi su dviem vyraujančiais Nidoje užstatymo morfotipais: istoriniu- 
sodybiniu ir stambesnio mastelio laisvo planavimo. Teritorija – kaip takoskyra. Aktuali mastelio 
problematika.  
 Si┣loma užstatym> skaidyti ┊ du atskirus t┣rius tarp formuojamo pプsči┧j┧ trakto: 
smulkesn┊ artim> istoriniam- sodybiniam, ir stambesn┊ Urbo kalno pusプje. Pirmasis padプs 
organiškiau ┊pinti didesn┊j┊ t┣r┊ ┊ vyraujant┊ jautr┧ urbanistin┊ audin┊, vizualiai mažinamas užstatymo 
mastelis, atsiranda daugiaplaniškumas, vidaus erdvプ.  

ESAMI ŽALIEJI PLOTAI: 

 Teritorija ribojasi su žalia kalva, gausiai apaugusia sveikomis pušimis, pietvakari┧ 
pusプje gražus medži┧ masyvas ┊sikerta ir ┊ sklypo gilum>, tai – didžiausia vertybプ. 

NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽALIEJI PLOTAI: 
 Si┣loma naikinti arba iškelti ir paslプpti esam> antžeminC automobili┧ saugojimo 
aikštelC, išvystant „Žali>j> kalv>“ pietinプje teritorijos dalyje iki Taikos g., formuoti aišk┧ skver>. 
Privalu išsaugoti esamas pušis sklypo viduje, kur atsiranda vidinis „Agilos“ kiemelis. 

ESAMA ERDVI┦ SISTEMA: 
 Po istorinio sodybinio užstatymo išnykimo centrinプje Nidos dalyje, čia ┊sivyravo laisvo 
planavimo užstatymas. Ši vieta, nプra b┣dinga Neringos užstatymui, jis- išskydCs, architekt┣ra 
neb┣dinga vietos užstatymui. Nプra aiški┧ užstatymo linij┧, erdvプs išplaukC, nプra apčiuopiam┧ rib┧. 

ESAMOS VIEŠOSIOS ERDVブS: 
 Vieš┧j┧ erdvi┧ sistema- neaiški, nediferencijuota. Nors tai ir yra pats Nidos miesto 
centras, čia randasi pagrindiniai visuomeniniai, kult┣riniai, municipaliniai pastatai, tačiau nプra nei 
miesto aikštプs, nei skvero. Lokacija – centrinプ, bet poj┣tis- periferijos. 

FORMUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVブS: 
 Si┣lome maksimaliai diferencijuoti vieš>sias erdves, suteikti joms konkrečias 
paskirtis. Projektuojama aiški, erdvi miesto aikštプ tarp Neringos miesto savivaldybプs pastato, 
Taikos g. ir Naujai rekonstruojamo „Agilos“ pastato; išryškinamas pプsči┧j┧ traktas nuo molo, 
autobus┧ stotelプs ┊ „Agilos“ vidin┊ kiem>, kur formuojami patekimai ┊ pastatus atsiranda vizualinプ 
trauka link pagrindinio kult┣ros objekto Neringos mieste; esam> automobili┧ saugojimo aikštelC 
si┣lome iškelti iš centrinプs miesto dalies arba paslプpti po dirbtinai suformuota kalva (kop┧ 
motyvas), reljef> išnaudoti jaukios erdvプs- lauko amfiteatrui ┊rengti (kameriniams koncertams); 
Išvystyti „Žali>j> kalv>“ esanči> pietvakarinプje sklypo pusプje, paverčiant j> skveru. 

PASTATO T┢RINブ ERDVINブ KOMPOZICIJA: 

 Pastato proporcijas padiktavo jautri Nidos miesto urbanistinプ strukt┣ra. „Teatro 
kubas“ nustumiamas kuo giliau ┊ šiaurプs vakar┧ kamp>, kad jis kuo mažiau dominuot┧ artimose 
perspektyvose. T┣rio kampai nusklembti, formuojamas šlaitinis, laužytas stogas, b┣dingas tiek 



vietiniam užstatymui, tiek kitiems Neringos simboliams (apversta žvejo valtis, nuskeltas gintaras 
kopose, apipustyta smeliu sodyba). Kuriamas nat┣ralus augimas nu Kurši┧ Mari┧ Urbo kalno 
kryptimi. Formuojant tak> link j┣ros ir ┊sileidžiant esam> puš┧ masyv>, pastatas skyla ┊ du atskirus 
t┣rius, taip priartプdamas prie b┣dingo vietos užstatymui morfotipo, mastelio. 

FUNKCINブ SCHEMA: 
Pagrindiniai patekimai ┊ pastat> projektuojami iš vidinio „Agilos“ kiemo. Iš čia 

patenkama ┊ atskirai stovint┊ Turizmo informacijos centr>. Pagrindiniu funkcinプs schemos akcentu 
tapo atviros, interaktyvios viešosios erdvプs- „tCstinio“ vestibiulio atsiradimas. Ši erdvプ tCsiasi per 3 
skirtingus lygius, tarpusavyje sujungtais pandus┧ sistema. Pastatas turi pritraukti žmones iš vis┧ 
pusi┧, todプl formuojami du ┊プjimai: vienas iš „Miesto“ aikštプs, kitas iš „Žaliojo skvero“. Apatinプje 
altitudプje formuojamas pagrindinis patekimas ┊ Universalios salプs erdvC, kur atsiranda, r┣binプ, 
sanmazg┧ blokas bei aiškiai išreikštas ┊プjimas ┊ salC. Salプ – universali erdvプ, kur turi vykti ┊vairaus 
pob┣džio renginiai, koncertai, spektakliai. Si┣lome dvi salプs sienas palikti skaidrias, suformuotas iš 
stiklo profilito, tai konstruktyvi ir estetiška statybinプ medžiaga, numatant automatinius roletus ar 
užuolaidas apsisaugoti nuo šviesos. Didelプ, skaidri vitrina suteiks platesni┧ galimybi┧ šiai erdvei: 
vasaros metu gali vykti koncertai prie nat┣ralios šviesos, tokiomis s>lygomis gali vykti ir 
konferencijos, juk žmonプs nori žinoti ir matyti, kad jie yra gražiausioje Lietuvos vietoje. „Skvero“ 
┊プjimo vietoje atsiranda kavinプs- bibliotekos erdvプ, čia pat projektuojamos ir dvi k┣rybinプs salプs, 
kad jos but┧ kuo paprasčiau prieinamos lankytojams, miestiečiams, virš j┧- repeticij┧ salプ, 
suteikianti šiai erdvei gyvybプs, k┣rybinio polプkio. Iš šios erdvプs atsiveria ir miesto, ir puš┧ masyvo, 
ir skvero vaizdai.  

Aukščiau pandusu patenkame ┊ Parod┧ erdvC. Tai – universali, atvira erdvプ, lengvai 
pritaikoma ir kitoms reikmプms, yra aukštoje altitudプje, reprezentacinプje vietoje, iš kur atsiveria 
puikios Nidos miesto ir Kurši┧ Mari┧ perspektyvos. Numatoma galimybプ ši> erdvC apjungti su 
Universalios salプs erdve, išplečiant rengini┧ format┧ galimybes. Čia gali vykti aukšto lygio 
priプmimai, uždari renginiai, furšetai meno dirbini┧ apsuptyje ir pan. 

Išnaudojant aukšči┧ skirtum>, ┊rengiamas požeminis aukštas, kuriame ┊rengiamas 
sanmazg┧ blokas, laisvai pandusu pasiekiamas iš bendros vestibiulio erdvプs. Taip pat čia 
┊riangiamas Parod┧ salプs sandプlis, orkestrant┧ patalpa, iš kurios jie iškart patenka ┊ salプs orkestro 
duobC. ┉ ši> patalp┧ grupC patenkama vidiniais aptarnaujančiais laiptais ar liftu. Šalia ┊rengiamos 
techninプs ┊vad┧ patalpos su atskirais ┊プjimais tiesiai iš lauko. Šiame aukšte po scena yra rezervo 
┊rengti scenos pagalbinプms patalpoms, arba naktiniam klubui su galimybe turプti atskir> ┊プjim> iš 
praプjimu šiaurinプje sklypo pusプje. 

Iš vakarinプs pastato pusプs numatomas tarnybinis patekimas administracija, 
atlikプjams. Šioje erdvプje projektuojama vidaus aptarnaujanti laiptinプ, liftas.  

Atlikプj┧ patalpos, grimerinプs ir repeticij┧ salプ su pagalbinプmis patalpomis 
projektuojama antrame pastato aukšte. 

Administracini┧ patalp┧ blokas projektuojamas trečiame pastato aukšte, numatant 
galimybC ┊rengti ir balkon> palプpプje. Šiame aukšte projektuojamos ir ventiliatorinプs kameros, 
esančios netoli Universalios salプs. Iš čia scenos darbininkai lengvai koridoriumi patenka prie 
apšvietimo aparat┣ros ir pan.  

Be vidini┧ aptarnavimo laipt┧ numatoma ir evakuacinプ lauko laiptinプ prie šiaurinio 
pastato fasado, paslプpta fasado apdailos pagalba. 

PASTATO FASADU APDAILA: 
„Agilos“ pastato fasad┧ apdaila medini┧ dailylenči┧ apdaila (vertikaliai sukalt┧ plači┧ lent┧ si┣lプs 
uždengiamos siauromis medinプmis juostomis)  - b┣dinga Neringos kraštui. Apdailos raštas 
pritaikomas objekto masteliui. Dien> pastato turis iš išorプs suvokiamas kaip uždaras kiautas 
apkaltas fasadinプmis dailylentプmis, o vidinio kiemo fasadai stiklo ir aliuminプs konstrukcijos visiškai 
atviri ┊ vidini kiem>, medžius, praプjimo tak>. Iš aukštesniosios pastato dalies, vestibiulio zonos 
išlaikomas vizualinis ryšys su aplinka, uostu, mariomis. Pastato vaizdas visiškai pasikeičia 
tamsiuoju paros metu, vykstant renginiams, kada pagrindiniuose fasaduose uždaras medinis 
kaiutas pradeda persišviesti ir atsiveria vaizdas ┊ pastato holuose vykstant┊ veiksm>. 

Ant teatro kubo stogo numatoma vieta saulプs baterijoms (fotomoduliams) ~ 10kW 
galingumo. Nedidelis parapetas apsaugo nuo kolektori┧ keliamos vizualinプs taršos. Aukščiausia 
pastato altitudプ užtikrins, kad šalia esantis medži┧ masyvas neužstos tiesiogini┧ saulプs spinduli 
 KONSTRUKCIJ┦ APRAŠAS: 

Projektuojamas pastatas “Agila” statomas ┊rengiant r┣s┊ bei tris antžeminius aukštus. 



Iškasoje ┊rengiamos spraustinius poli┧ eiles po sienomis bei grupes su galvenomis po 
kolonomis. ┉gilinama iki atsako. Esant poreikiui spraustiniai poliai gali b┣ti pakeisti atitinkamais 
grCžtiniais. Po apkrovos nelaikančiomis-pagalbinプmis sienomis žemiau ┊šalo lygio bei ┊vertinus 
gruntinio vandens lyg┊ ┊rengiami juostiniai pamatai. 

Laikančiosios sienos (šiaurinis ir vakarinis fasadai) formuojamos iš monolitini┧ 
gelžbetonio konstrukcij┧. Pagalbinプs sienos, formuojančios patalpas statomos iš ┊prasto m┣ro, o 
lengvoms vidinプms pertvaroms naudojamos sausosios statybos konstrukcijos. Salプs grindys 
konstruojamos naudojant surenkamas gelžbetonio konstrukcijas. 

Tarpaukštinプms perdangoms bei stogo konstrukcijai atremti konstruojamos 
surenkamosios apvalios gelžbetonio kolonos. Ties stikliniu išorプs fasadu ┊ „Agilos“ vidin┊ kiem> iš 
monolitinio gelžbetonio formuojamos stambiagabaritプs kolonos su gembプmis. Ties scena  
konstruojamos surenkamosios kolonos skirtos atremti stogo konstrukcijas. 

Tarpaukštines perdangas sudaro monolitinプs gelžbetonio plokštプs atremtos dalimi 
kont┣ro ┊ laikanči>sias sienas bei gelžbetonio kolonas. Laužta perdang┧ perimetras formuojamas 
surenkamaisiais klojiniais. 

Virš pagrindinプs erdvプs esanti stogo konstrukcija sudaryta iš sudプtingo plienini┧ 
santvar┧ bei posantvari┧ tinklo taip sudarant erdvinC metalinC strukt┣r>. Šiai erdvinei konstrukcijai 
naudojami apvalieji bei stačiakampiai vamzdžiai. Kitose pastato dalyse stogo konstrukcijai 
naudojamos plieninプs sijos su perforuota sienele, atremiant jas ┊ monolitines sien┧ konstrukcijas 
bei kolonas. Erdvinプs konstrukcijos bei sijos dengiamos laikančiuoju stogo paklotu ant kurio 
┊rengiami termoizoliaciniai bei hidroizoliaciniai sluoksniais, konstruojamas apdailinis sluoksnis. 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
Sklypo rodikliai: 
Sklypo plotas 2092,57m² 

Sklypo užstatymo intensyvumas 96% 

Sklypo užstatymo tankumas 69% 

Sklypo užstatymo plotas 1439m² 

 
Pastato rodikliai: 
Užimtas žemプs plotas 1439m² 

Paskirties rodikliai 508 viet┧ universali salプ 

Bendrasis plotas: 2339,4m² 

Pagrindinis plotas 1807m² 

Pagalbinis plotas 532,4m² 

Aukšt┧ skaičius 3 + r┣sys 

Pastato aukštis nuo žemプs paviršiaus 17,65m 

Pastato t┣ris 16020m³ 

 
PRELIMINARI PASTATO STATYBOS KAINA 

 

Statybos ir žemプs darbai  ~ 13.000.000 Lt 
Pastato ┊ranga ~ 6.000.000 Lt 
 




