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Šv. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Dievo Gailestingumo bažnyčios 
architektūrinės koncepcijos (projektinių pasiūlymų) atviras  Supaprastintas projekto 

konkursas.

Aiškinamasis raštas
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1. IDĖJA.

Sklypo  vieta  –  gyvenamasis  Lieporių  rajonas,  kuriame  vyraujantys  tūriai  penkiaaukščiai, 
dvylikaukščiai  gyvenamieji  namai.  Tačiau projektuojamo sklypo kontekstas pakankamai įvairus. 
Sklypas ribojasi ne tik su penkiaukščiais ir dvylikaukščiais namais, šalia yra Lieporių gimnazija, 
netoliese parkas, kurį skiria trišalė sankryža. Projektuojamo komplekso su bažnyčia idėjos pradžia 
kilo  stebint  sklypą.  Šiame  rajone  trūksta  visuomeninės  erdvės.  Kompleksas  turi  būti  skirtas  ir 
prieinamas žmogui, aplink daugiabučiai, kuriuose gyvena daug žmonių. Šis panašumas kartu tapo 
funkcine priešprieša. Individualus gyvenimas ir visuomeninis. Todėl pačioje pradžioje buvo iškeltas 
tikslas,  kaip  atsiriboti  nuo  gyvenamosios  erdvės  (daugiabučių  namų),  tačiau  sukurti  vietą,  kuri 
trauktų  žmones.  Todėl  buvo pasirinktas  artimas  aplinkai  tūris,  kuris  atitveria  ir  skaido  erdvę  į 
daugiabučių  su  kiemais  zoną  ir  visuomeninę  erdvę-  aikštę.   Pagrindinis  viso  komplekso  tūris- 
bažnyčia, kaip Dievo lašas nukritęs iš dangaus, yra esminis komplekso kompozicinis  elementas. 
Erdvė šalia bažnyčios – aikštė, iš kurios patenkama į socialinių paslaugų centrą ir iš kurios kelias 
veda  ir  į  Dievo  gailestingumo  bažnyčią.  Tokiame  pastatų  ir  erdvių  išdėstyme  užprogramuota 
žmogaus jungtis su aplink esančiais pastatais. 

Bažnyčios pastato forma suprojektuota tokia, kad išsiskirtų iš kitų komplekso elementų. Kupolas, 
visą apimanti forma, kaip ir Dievo gailestingumas, todėl apvali bažnyčia puikiai įprasmina Dievo 
Gailestingumo titulą, kurį turi ši bažnyčia. Bažnyčios vidaus erdve, kurioje telpa 180 žmonių, siekta 
emocinio ir fizinio vientisumo, todėl erdvė yra apvali. 

Funkcionalumas,  vienas  iš  svarbiausių  komplekso  idėjinių  kriterijų.  Todėl  buvo  pasirinktas 
vientisas tūris. Iš klebonijos galimas patekimas į bažnyčią ir socialinių paslaugų centrą, neišeinant į 
lauką. Laidotuvių namai atskirti bažnyčios tūriu nuo socialinių paslaugų centro. Jų funkcijos ypač 
skirtingos, todėl susisiekimo tarp šių dviejų paslaugų nėra. Idėjiškai bažnyčios atsiradimas tarp jų 
reikšmingas. Dar vienas siekis projektuojamame komplekse neatriboti nei vienos funkcinės grupės. 
Tokia pastatų ir funkcijų išdėstymo idėja siekiama viską apjungti ir padaryti patrauklų ir prieinamą 
erdvę žmogui, todėl visi srautai kurie numanomi šiame komplekse turi savo kelią, nesikertantį nei 
funkciškai, nei emociškai.

2.SKLYPO RODIKLIAI

Sklypo plotas 7508  m²

Sklypo užstatymo plotas 1339.74 m²

Sklypo užstatymo intensyvumas 34 % 

Sklypo užstatymo tankumas 17 %

3.BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Bendras plotas  2595.91 m²

2. Pagrindinis plotas 1400.74 m²
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3. Gyvenamasis plotas 332.07 m²

4.Pagalbinis plotas 535.40 m²

5. Pastato tūris 235perimetras

6. Pastato aukštų skaičius 

7. Pastato aukštis 

4.PASTATO SPRENDIMŲ MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastatų  apdailai  naudojamas  baltos  spalvos  tinkas.  Fasade,  kuris  atsiremia  į  aikštę  naudojamas 
stiklas. Vietomis, skaidrus stiklas gali būti keičiamas į matinį  pritaikant pagal vidaus funkciją.

5.PRELIMINARŪS KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Bažnyčios pastato numatoma konstrukcija – medinė. Kito komplekso pastato- betoninė, laikančių 
sienų konstrukcija.

6.PRELIMINARI PASTATŲ STATYBOS KAINA (LT)

8 200 000 Lt.

7.PASTATŲ STATYBOS ETAPIŠKUMAS

Kadangi  pastatas  projektuojamas  kaip  vientisas  kompleksas.  Todėl  jo  statyba  turėtų  būti 
kompleksiška, statoma vienu metu. Galimas tik skirtingas patalpų įrengimas laike.
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