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-ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA:
“Agila” – asociatyvus pastatas, artimas vietos krašto simboliams: tai 
lyg perskeltas gintaras ant smėlio, kurio viduje matosi gyvybė, is-
torija, praeitis ir, galbūt, ateitis; tai lyg žvejo valtis ištraukta ant kranto 
po ilgos ir varginančios kelionės namo; tai lyg smėlio apipustyta tro-
ba, žyminti skausmingiausias šio įdomaus krašto istorinius įvykius.

PASTATO TŪRINĖ ERDVINĖ KOMPOZICIJA:
Pastato proporcijas padiktavo jautri Nidos miesto urbanistinė 
struktūra. „Teatro kubas“ nustumiamas kuo giliau į šiaurės vakarų 
kampą, kad jis kuo mažiau dominuotų artimose perspekty-
vose. Tūrio kampai nusklembti, formuojamas šlaitinis, laužytas 
stogas, būdingas tiek vietiniam užstatymui, tiek kitiems Nerin-
gos simboliams (apversta žvejo valtis, nuskeltas gintaras ko-
pose, apipustyta smeliu sodyba). Formuojant taką link jūros ir 
įsileidžiant esamą pušų masyvą, pastatas skyla į du atskirus 
tūrius, taip priartėdamas prie būdingo vietos užstatymui morfotipo.

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS “AGILA”

TERITORIJOS SUTVARKYMO 
PLANAS M 1:500
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SCHEMINIS IŠILGINIS TERITORIJOS PJŪVIS SCHEMINIS SKERSINIS TERITORIJOS PJŪVIS

EKSPLIKACIJA: 

siūloma:
1. “Agila” kultūros centras
2. “Agila” komplekso vidinis kiemelis
3. “Agila” turizmo informacijos centras
4. Lauko amfiteatras
5. Žalioji kalva
6. Požeminė stovėjimo aikštelė
7. Nidos aikštė
8. Žvaigždžių takas
9. Takas link/nuo jūros

esama:
10. Nidos autobusų stotis
11. Neringos miesto savivaldybė
12. Prekybos centras “Maxima”
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Įėjimas
Sklypo riba
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RŪSIO EKSPLIKACIJA
nr. pavadinimas   plotas m2

-101. koridorius   25,0
-102. parodų salės sandelys  30,6
-103. lankytojų (vyrų) wc  36,3
-104. lankytojų (vyrų su negalia) wc 4,8
-105. lankytojų (moterų) wc  40,9
-106. lankytojų (moterų su negalia) wc 4,2
-107. lauko koridorius  12,5
-108. vandens apskaitos mazgas 7,7
-109. elektros įvado patalpa  8,4
-110. šiluminis punktas  19,0
-111. koridorius   12,7
-112. techninė patalpa  12,5 
-113. orkestro pasiruošimo patalpa 67,2 
-114. orekestro moterų wc  6,1
-115. orkestro vytų wc   5,1
-116. sandėlis   5,1
-117. universali orkestro duobė 30,7
-118. laiptinė   11,0
    328,7

RŪSIO PLANAS 
M 1:200

-NIDOS MIESTO MORFOTIPŲ SCHEMA

Sklypas ribojasi su dviem vyraujančiais Nido-
je užstatymo morfotipais: istoriniu- sodybiniu ir stam-
besnio mastelio laisvo planavimo. Teritorija – kaip takoskyra. 
 
Siūloma užstatymą skaidyti į du atskirus tūrius tarp formuojamo pėsčiųjų 
trakto: smulkesnį artimą istoriniam- sodybiniam, ir stambesnį Urbo 
kalno pusėje. Pirmasis padės organiškiau įpinti didesnįjį tūrį į vyraujantį 
jautrų urbanistinį audinį, vizualiai smulkinamas užstatymo mastelis.

Prieplauka

JūraParnidžio 
kopos

T. Mano 
trobelė

PAGRINDINIAI JUDĖJIMO SRAUTAI
ANTRINIAI JUDĖJIMO SRAUTAI

NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

MIESTO ŽELDINIAI

Prieplauka

JūraParnidžio 
kopos

T. Mano 
trobelė

-ESAMI ŽALIEJI PLOTAI:
Teritorija ribojasi su žalia kalvele, gausiai apaugusia svei-
komis pušimis, pietvakarių pusėje gražus medžių masy-
vas įsikerta ir į sklypo gilumą, tai – didžiausia vertybė.

-NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽALIEJI PLOTAI:
Siūloma naikinti arba slėpti esamą antžeminę automobilių saugojimo 
aikštelę, išvystant „Žaliąją kalvą“ pietinėje teritorijos dalyje iki Taikos g., 
formuoti aiškų skverą. Privalu išsaugoti esamas pušis sklypo viduje.

Miesto želdiniai

Naujai projektuojami želdiniai

-ESAMA ERDVIŲ SISTEMA:
Po istorinio sodybinio užstatymo išnykimo centrinėje Ni-
dos dalyje čia įsivyravo laisvo planavimo užstatymas. Ši 
vieta nėra būdinga Neringos užstatymui, jis- išskydęs, 
architektūra nebūdinga vietos užstatymui. Nėra aiškių 
užstatymo linijų, erdvės išplaukę, nėra apčiuopiamų ribų.

Miesto viešoji erdvė

Naujai projektuojama miesto viešoji erdvė

-ESAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS:
 Erdvių sistema- neaiški, nediferencijuota. 
Nors tai ir yra pats Nidos miesto centras, čia ran-
dasi pagrindiniai visuomeniniai, kultūriniai, munici-
paliniai pastatai, tačiau nėra nei miesto aikštės, nei 
skvero. Lokacija – centrinė, bet pojūtis- periferijos;

-FORMUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS:
 Siūlome maksimaliai diferencijuoti viešąsias 
erdves, suteikti joms konkrečias paskirtis. Projektuo-
jama aiški, erdvi miesto aikštė tarp Neringos mies-
to savivaldybės pastato, Taikos g. ir naujai rekon-
struojamo „Agilos“ pastato; išryškinamas pėsčiųjų 
traktas nuo molo, autobusų stotelės į „Agilos“ vidinę 
aikštę, kur formuojami patekimai į pastatus atsir-
anda vizualinė trauka link pagrindinio kultūros ob-
jekto Neringos mieste; esamą automobilių saugojimo 
aikštelę siūlome iškelti iš centrinės miesto dalies arba 
paslėpti po dirbtinai suformuota kalva (kopų motyvas), 
reljefą išnaudoti jaukios erdvės (amfiteatro) kamerinių 
koncertų vietai įrengti; Išvystyti „Žaliąją kalvą“ esančią 
pietvakarinėje sklypo pusėje, paverčiant ją skveru.

Antžeminė automobilių stovėjimo aikštėlė

Miesto aikštė

Želdiniai

Žvaigždžių takas

Pėsčiųjų takai

Amfiteatro zona

Pėsčiųjų judėjimo ąšis

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Pagrindiniai judėjimo srautai

Antriniai judėjimo srautai

-ESAMI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI:
Dominuoja dvi pagrindinės pėsčiųjų judėjimo kryptys: iš šiaurės į pietus 
tarp Tomo Mano trobelės, evangelikų liuteronų bažnyčios ir Parnidžio 
kopos, kita kryptis- rytų- vakarų, nuo molo, prieplaukos, autobusų stoties 
pro bažnyčią link jūros.

-NAUJAI FORMUOJAMI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI:
Siūloma kurti stiprų traktą nuo molo, prieplaukos, autobusų stoties tiesiai 
per sklypą, vidinę „Agilos“ aikštę, formuojamą skverą jūros link.
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RYTINIS FASADAS M 1:200 PIETINIS FASADAS M 1:200



JUDĖJIMAS-VERTIKALŪS RYŠIAI

APTARNAUJANČIOS
          PATALPOS

SCENOS KUBAS

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ 
    SALĖS / ERDVĖ JAUNIMUI

UNIVERSALI SALĖREPETICIJŲ SALĖ

BIURAI / ADMINISTRACIJA

TURIZMO INFORMACIJOS 
               CENTRAS

LAUKO 
    SCENA

PARODŲ
     ERDVĖ

419749

ŠIAURINIS FASADAS M 1:200 VAKARINIS FASADAS M 1:200

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
nr. pavadinimas   plotas m2

1. vestibiulis, poilsio zona, pandusas 181,4
2. rūbinė lankytojams, bilietų kasa 31,0
3. wc holas   2,6
4. vyrų wc   16,0
5. neigaliųjų wc   5,8
6. wc holas    2,6
7. moterų wc   16,0
8. valymo priemonių patalpa  5,8
9. patekimas (pandusas)  28,0
10. multifunkcinė scena  118,4
11. scenos užkulisiai  67,1
12. scenografo patalpa, dirbtuvės 38,9
13. rampa   18,5
14. rekvizitų sandėlys  28,1
15. scenos aparatūros sandėlys  16,3
16. holas    19,4
17. tambūras   3,8
18. holas    2,2
19. personalo patalpa  2,8
20. personalo wc   3,2
21. sandėlys    4,9
22. virtuvė   9,4
23. baras    11,3
24. universali kavinė - skaitykla 107,4
25. edukacinė kūrybinė salė    41,7
26. edukacinė kūrybinė salė, jaunimo erdvė   41,0
27. tambūras   2,9
28. scena    40,4
29. turizmo informacijos centras  78,5
30. pagalbinės patalpos   26,9
31. personalo wc    2,6

     964,9

PIRMO AUKŠTO PLANAS 
M 1:200
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PJŪVIS A-A M 1:200 PJŪVIS B-B M 1:200

ANTRO AUKŠTO PLANO EKSPLIKACIJA
nr. pavadinimas   plotas m2

201. koridorius   53,4
202. pagalbinė patalpa  10,4
203. vyrų wc    5,1
204. moterų wc    6,1
205. persirengimo patalpa  6,8
206. repeticijų salė   159
207. grimo kambarys  12,3
208. dušinė   4,8
209. grimo kambarys  12,3
210. dušinė   4,8
211. holas (artistų patalpos)  3,8
212. wc (artistų patalpa)  2,9 
213. artistų patalpa    17,7 
214. holas (artistų patalpos)  3,8
215. wc (artistų patalpa)  2,9
216. artistų patalpa    17,7
217. balkonas   5,5
218. balkonas   4,9
219. evakuacijos aikštelė  5,0
220. 508 vietų universali salė  362,6
221. kino projekcinė   4,8
222. garso įrašų studija   6,7
223. vertėjų kabinos   8,9
224. parodų salė   123,7
    845,8

ANTRO AUKŠTO PLANAS 
M 1:200

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
nr. pavadinimas   plotas m2

301. koridorius   68,0
302. serverinė   6,72
303. kabinetas   11,84
304. kabinetas   11,78
306. archyvas   19,81
307. kabinetas   11,92
308. kabinetas   11,94
309. kabinetas   11,94
310. kabinetas   11,73
311. vyrų wc   6,07
312. moterų wc   5,08
313. darbuotojų poilsio patalpa 10,38 
314. techninė patalpa (vent. kameros) 54,58
315. laiptinė   10,20
    252,00

TREČIO AUKŠTO PLANAS 
M 1:200

STOGO PLANAS 
M 1:200


