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PAGRINDIN PAVILJONO ID JA

Pagrindin id ja �– paveldas ir tradicijos eina i�švien su moderniomis technologijomis.

Senojo Lietuvos kaimo �– pagrindinio maisto produkt tiek jo tradicin architekt rin i�šrai�ška ir
med�žiagi�škumas projekte suliejami su miesto �– pagrindiniu �ši laik maisto produkt vartotoju �–
siluetu , stiklo plok�štumomis , erdv mis ir moderniomis technologijomis (pav. 1)

Projektuojamo paviljono pagrindin fasad apdaila �– nendri danga, tradicinis kaimo stog
motyvas, o t rin kompozicija jau sudaro miesto fragmento sp d �– skirtingo auk�š io susiliejan i
stog siluetas, pusiau atviri kiemeliai, stiklo plok�štumos, modernus ap�švietimas. Paviljono
architekt ra bei statybos ir apdailos med�žiagos pabr �žia Lietuvos i�šskirtinum ir unikalum kaip
modernios, dinami�škos �šalies, geban ios i�šsaugoti tradicijas, kult r ir pamatines vertybes: artum
gamtai, darn santyk su supan ia aplinka, nuosaik gamtos i�štekli naudojim .

Kaip pagrindin paviljono i�šrai�škos priemon naudojame Lietuvai b dingus gamtinius i�šteklius:
�šiaudus, nendres, med , augan ius rugius, paj rio sm l , akmen .

Pav. 1. Paviljono vaizdas nuo pagrindin s p s i j al jos
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LIETUVOS PAVILJONO SKLYPO SPRENDINAI

Paviljono sklypo sprendime panaudotas Lietuvos kra�štovaizd�žiui b dingas rugi lauko motyvas.
Tod l aplink paviljon , laisvose sklypo vietose pas jami javai. Per vis parodos laik jav laukas
kei iasi: auga, brandina gr dus, gelton ja. Taip paviljono aplinka tampa dinami�ška, patraukli.

Paviljono t ris projektuojamas iki leid�žiam u�žstatymo rib . Ta iau pa iame t ryje i�škertamos
kiem erdv s. Kiekvienas kiemas yra savitas, su jam b dinga funkcija.

Lankytoj patekimas i�š pagrindini p s i j tak pastat organizuojamas per �šiuos kiemus (pav.
2). Personalo ir aptarnavimo patekimas si lomas i�š �šiaur s vakarin s sklypo pus s .

Pav. 2. Vidini �– lauko erdvi ry�šiai
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Pav. 3. T rin s kompozicijos id ja

T RIN �– ERDVIN PAVILJONO ID JA

Pradine paviljono t rio forma pasirenkama tradicin �– dvi�šlai io
stogo (pav. 3). �Ši forma transformuojama, kuriant jaukias, �žmogi�ško
mastelio i�šorines erdves ir daugiaplan siluet su ai�škia dominante,
b dingus Lietuvos miesteliams.

Transformuojant t r atveriami nauji vizualiniai ir funkciniai ry�šiai
tarp vidini ir lauko erdvi (kiem ):

 Sukuriama jimo erdv pagrindin s p s i j al jos
(decumanus) pus je;

 I�škeliama t rio dominant , joje atsiranda ap�žvalgos
aik�štel , sukuriamas kiemas vaikams;

 Sukuriami multifunkcinis kiemas �„turgaus aik�št �“ ir
kiemas �– sodas, per juos taip pat patenkama paviljon .

FUNKCINIAI RY�ŠIAI

Projektuojant paviljon buvo atsi�žvelgiama patog ekspozicijos ir kit erdvi i�šd stym , prekybos
ir maitinimo funkcij integravim ekspozicijos visum . Projektuojama kuo ma�žiau vidini
pertvar , kad b t i�šsaugotas erdvi lankstumas ir galimi papildymai, pakeitimai. Numatomas vis
erdvi prieinamumas �žmon ms su negalia. Paviljono montavimo demontavimo principas
pristatomas konstrukcij apra�šymo dalyje.

Pirmajame pastato auk�šte projektuojama pagrindin ekspozicij erdv , restoranas su virtuve,
produkt saugojimo ir buitin mis patalpomis, universali sal ir suvenyr parduotuv , �šalia
sanitarinis mazgas, pritaikytas �žmon ms su negalia. visas erdves manomas atskiras patekimas i�š
lauko. Pirmajame auk�šte tarp erdvi siekiama sukurti kuo ma�žiau barjer , stacionari pertvar .
Pagrindin s ekspozicijos erdv susilieja su antro auk�što bei antresol s erdve.

antr j auk�št veda laiptai. Liftas jungia pirm , antr auk�štus ir antresol (ap�žvalgos aik�štel ).
Antrame auk�šte kuriamos dvi ekspozicijos sal s, taip pat sve i kambarys (atv rus mobilias
pertvaras, galima panaudoti ekspozicinei erdvei), administracijos patalpos, evakuacin laiptin .

Antresol je projektuojama ap�žvalgos aik�štel , leid�žianti ap�žvelgti parodos teritorij i�š auk�š iau. Tai
tapt papildomu traukos objektu aplankyti Lietuvos paviljon .
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VIDAUS APDAILA

Vidaus erdvi apdailai (sienos, lubos) naudojamos baltai da�žytos faneros plok�št s , matinio stiklo
pertvaros ir nat ralaus med�žio spalvos klijuoto med�žio konstrukcijos (sien ir stogo r mai).

Grind danga lieta polimerin ( akrilin ) besi l , baltos spalvos , atspindinti.

FASAD APDAILA

Paviljono fasad sien ir stogo apdailos med�žiag si lome nendres �šiaudus. �Šis sprendimas puikiai
integruojamas pagrindin EXPO2015 id j �– �„Pamaitinti planet , energija gyvenimui�“. Nendriniai
stogai naudojami nuo sen laik , nendr yra ypa nat rali ir aplinkosauginiu po�ži riu draugi�ška
med�žiaga, naudojama �šiuolaikin je architekt roje.

�Ši organin s kilm s apdaila sukuria �šilt , prisotint gyvyb s atmosfer pastate. Stogo ir fasad
pagrindu gali b ti nendr s, ilgastiebiai �šiaudai arba kuri nors kita �šiaud ar �žol s r �šis. Mes si lome
naudoti nendres, dangos padengimo storis yra 25 �– 30 cm. (bendras stogo ir sien dangos plotas
�– 1300m²) . Nendr s atsparios neigiamiems atmosferos poveikiams �– dr gmei, saul s
spinduliams, UV poveikiui . Vienas i�š did�žiausi nendrin s dangos privalum yra tai, kad ji
ypatingai veiksminga termi�škai �– v su vasaros metu. Nendrine danga pasi�žymi puikiomis
akustin mis savyb mis. D l nendr s strukt ros, kuri yra tu�š iaviduris stiebas, �ši danga kelis kartus
labiau slopina gars nei stiklo vata. �Šias savybes Lietuvoje �žinojo m s proseneliai ir naudojo
i�štisus �šimtme ius.

Naudojant �šiuolaiki�škus ugnies antipirenus (tipo�“Magma Firestop�” modelio antipirenai, sukurti
specialiai pastatams su �šiaudine apdaila) pasiekiamas normatyvinis ugniai atsparumo laipsnis kaip
mediniams pastatams.

M s projekte nendri danga sudaro 1300m².
Be to fasaduose numatoma skaidraus ber mio stiklo plok�štumos (plotas 212m²).

KONSTRUKCIJOS

Pagrindin s paviljono konstrukcijos (sien stogo r mai, perdangos sijos) projektuojamos i�š atskir
segment po 6 �– 7 m ilgio. Tai palengvina j transportavim , montavim , bei demontavim .
Parodai pasibaigus, demontavus paviljon , atskirus jo t rio segmentus galima v l sumontuoti
Lietuvoje pvz. atskiruose Lietuvos regionuose, o fasad nendri dang �– panaudoti kaip biokur
(gal net parduoti italams). Konstrukcijos i�šilgai pastato i�šd stomi vairios konfig racijos skersiniai
klijuoto med�žio r mai, suformuojantys pastato sienas ir dengin . Prie r m , kolon ir atskirai
rengiam kolon tvirtinamos pagrindin s klijuoto med�žio perdangos, sijos, tarp kuri rengiamos
�šalutin s medin s denginio sijos.

Pagrindin s paviljono laikan ios konstrukcijos klijuoto med�žio.
Sien ir stogo r mai 40x20cm , tarp auk�št perdangos sijos 55 60(h)x20cm .
Klijuotos medienos kiekiai:
sien ir stogo r mai 40x20cm 46m³
pagrindiniam sijynui ir kolonos 34m³
pagrindiniai laiptai �– 8m³
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Pamatai , detal s

Pamatai �– gel�žbetoniniai. Pagal pastato konstrukcin schem galimi vair s pamato tipai: tiek
surenkami arba vietoje rengiami seklieji pamatai, tiek gr �žtiniai, spraustiniai ar
kitokie poliai. Pamatai tur t b ti parinkti atsi�žvelgiant sklypo in�žinerines, geologines s lygas. 

Prie pamat r m statrams iai (kolonos) jungiami �šarnyri�škai, inkariniais var�žtais prie pamato
tvirtinam plieno detali pagalba (pav. 4). Atsirandan ios sk timo j gos eliminuojamos plienini
templi , jungian i pamatus po r mo kolonomis, pagalba. 

Pav. 4. Pamat detal
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TEMINIAI KIEMAI

Vieni i�š svarbiausi element , kurian i paviljono i�šskirtinum , jaukum ir patrauklum , yra jame
esantys keturi kiemai. Kiekvienas i�š j pasi�žymi i�šskirtin mis savyb mis, ir atlieka tik jam b ding
funkcij .

Pagrindinio jimo kiemas

�Šis kiemas jungia pagrindin parodos al j (decumanus) su vidin mis Lietuvos paviljono erdv mis.
Joje koncentruosis did�žiausi lankytoj srautai, tod l �šis kiemas projektuojamas gana laisvas ir
erdvus, jame numatomi pavieniai stacionar s eksponatai.

�Šiam kiemui d l didelio �žmoni kiekio si loma kieta akmens (bruko) danga.

Multifunkcinis kiemas

Viena svarbiausi paviljono erdvi �– multifunkcinis kiemas, formuojamas ties p s i j taku. �Šis
kiemas jungia tiek pat p s i j tak su vidin mis erdv mis, tiek gretimas vidines erdves
tarpusavyje. �Šiame kieme vykt pagrindiniai renginiai, akcijos, degustacijos (pav. 5).

Pav. 5.Multifunkcinio kiemo panaudojimas

kiemo erdv gal t b ti praple iamas restoranas, padid jus jo lankytoj kiekiui. kiem gal t
b ti i�šple iama pagrindin ekspozicij erdv , jame vykt lietuvi�šk valgi ar g rim degustacijos.
Taip pat �šis kiemas gal t pasitarnauti prapl sti koncert sal , padidinant viet �ži rovams kiek .
Arba �šis kiemas gal t veikti kaip atskira lauko kino teatro erdv (pav. 6). Filmai b t
projektuojami ant vertikalios paviljono atitvaros, u�žtempiant ant jos balt ekran .

Multifunkcinis kiemas i�šsiskirt ir medini grind lent danga.
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Pav. 6.Multifunkcinis kiemas

Kiemas sodas

�Šalia restorano, tolimesn je nuo pagrindini lankytoj sraut sklypo vietoje formuojamas ramiam
poilsiui skirtas kiemas sodas. �Šiame kieme gal t veikti ir restoranas. Paviljono ekspozicij
papildyt �šiame kieme vazonuose auginami vaismed�žiai, vaiskr miai. �Šiame kieme pastatomi
vairi region Lietuvos kaimui b dingi mediniai suolai, pakabinami tradiciniais rai�žiniais papuo�šti
inkilai pauk�š iams, kiemas apipavidalinamas kita Lietuvos kaimui b dinga atributika. Tai tarsi
ramyb s ir gamtos oaz �šurmuliuojan ioje parodos aplinkoje.

Sodo kiemo funkcij papildyt ir sustiprint pas ta jame veja.

Vaik kiemas

Ketvirtasis kiemas b t skirtas vaikams. ia supiltame sm lyje, atve�žtame i�š Lietuvos paj rio,
gal t vykti vair s �žaidimai vaikams, pavyzd�žiui: vaikai gal t ie�škoti sm lyje pasl pt gintaro
gabaliuk , b t mokomi lipdyti i�š molio ir pan. Vaikams kasdien pasi lomi vair s u�žsi mimai,
kuriuos organizuoja ir praveda Lietuvos paviljono savanoriai.
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EKSPOZICIJOS ID JA

Pagrindinis kuriamos ekspozicijos tikslas �– perteikti Lietuvos originalum ir i�šskirtinum vairiais
lygmenimis, suprantamais vis am�žiaus grupi �žmon ms. �Šiuolaikiniame moderni technologij
pasaulyje da�žnai ne vertinama kaip i�š tikr j mes j suvokiame, taip prarandame ry�š su mus
supan ia aplinka, pasineriame virtualias erdves. Poj iai i�šlieka tie patys, nepriklausomai nuo
�žmogaus am�žiaus, tautyb s ar kult ros. Tod l m s si loma ekspozicijos id ja �– Pajusk LIETUV .

Lietuva pristatoma per vairius poj ius, sugr �žinant �žmog prie pagrind , o modernias
technologijas panaudojant kaip priemon �šiai id jai i�šreik�šti.

Pajusti Lietuv ekspozicijoje si lome pasitelkiant visus penkis poj ius: matyti, gird ti, liesti,
skanauti ir u�žuosti. Toks ekspozicijos pateikimas suteiks jai daugiau i�šskirtinumo ir interaktyvumo.
Kiekvienas lankytojas gal s atrasti jam asmeni�škai labiausiai artim erdv .

Visose paviljono erdv se si loma skirtingai pajusti Lietuv , kiekvienai erdvei suteikiant
pavadinim . Pagrindin s ekspozicijos pirmame auk�šte pavadinimas �– Pa�žink Lietuv , Tai visuotinis
Lietuvos pristatymas, pagrinde naudojant regos poj tis. Pirmame auk�šte rengiamas ir Lietuvos
kulinarin vald pristatantis restoranas (papildantis ekspozicij Pa�žink Lietuv ), kuris lankytojams
pasi lys galimyb pajusti m s �šal naudojant skonio poj ius.

Antrame auk�šte kuriamos dvi ekspozicin s erdv s: Patirk Lietuv ir Atrask Lietuv . �šias
ekspozicines erdves traukiami ir eksponatai, kuriems suvokti reika pasinaudoti uosl s ir lietimo
poj iais. Universalioje koncert sal je Lietuva pristatoma gars pagalba �– I�šgirsk Lietv .

Pirmame auk�šte taip pat rengiama suvenyr parduotuv �– Atsimink Lietuv .

Lietuvos paviljono erdv se naudojant skirtingus poj ius �žadinan ias priemones, u�žtikrinamas viso
paviljono vientisumas ir ekspozicijos ry�šys su kitomis funkcijomis.

Pagrindinis ekspozicijos elementas

Vis Lietuvos paviljono ekspozicij vienija �šiuolaiki�škai interpretuotas �šiaudinio sodo elementas �–
dvi piramid s, suglaustos pagrindais. vairiomis formomis jis naudojamas visame paviljone.

Lietuvi�ški sodai, gaminami i�š �šiaud , i�šskirtinis ir svarbus kult rinis paveldas tiek savo ritualine, tiek
ir menine prasme. Naudojant paprastas priemones (si l ir �šiaudus) sukuriamas sp dingas
trimatis, architekt ri�škas meno k rinys.

Panaudojant ir interpretuojant sodo element , sukuriamos �šiuolaiki�škos erdvin s ekspozicijos
formos, perteikiamas ry�šys tarp Lietuvos istorijos ir dabarties.

�Šiaudinis sodas gali tapti Lietuvos paviljono simboliu, atvaizduojamu vairiose priemon se
(leidiniuose apie paviljon , reprezentacin je med�žiagoje ir pan.). Ma�žo formato sodai gali b ti
parduodami suvenyr krautuv je, dalinami kaip prizai.

Ekspozicin erdv Pa�žink Lietuv

Pagrindin je pirmo auk�što ekspozicijos erdv je lankytojai kvie iami pa�žinti Lietuv , jos
etnokult r , kulinarijos paveld .



9

Ekspozicijos erdv je, susiliejan ioje su antro ir antresol s auk�štais, nuo vir�šaus iki grind pakabinti
�šiaudinio sodo elementai. �Žemiausiai esan iuose, pastatytuose ant grind , stacionariuose
stenduose "Kaban io sodo elementas" eksponuojami pavieniai objektai i�š nacionalini muziej . �Ši
stend konstrukcij sudaro plieninis r mas ir stiklo plok�štumos. Dalis auk�š iau kaban i sodo
element yra �švie iantys, taip net ir tamsiu paros metu b t matomi ir dominuot pagrindin je
erdv je.

Ant sien rengtuose varstomuose stenduose interaktyviai gali b ti pristatomi pavieniai muziej
eksponatai: ant varstom plok�štum tekstine ar vizualine forma pateikiama informacija apie
pristatom objekt , o pats objektas b t eksponuojamas stendo viduje ir matomas atv rus j
dengian ias plok�štumas.

�Šioje ekspozicijos erdv je dominuoja i�šdidintas sodo elementas (pav. 7). Elemento viduje
sumontuoti projektoriai rodo vizualin med�žiag apie Lietuv ant vis a�štuoni plok�štum .
Kadangi �ši instaliacija pakabinta erdv je, ji gali b ti ap�žvelgiama i�š pirmo auk�što, lipant
pagrindiniais laiptais antr auk�št bei i�š antro auk�što.

Pav. 7. Instaliacija erdv je �„Pa�žink Lietuv �“.

Ekspozicij Pa�žink Lietuv papildan iame restorane si loma paragauti tiek sen j valgi : rugin s
duonos, balto var�šk s s rio, lietuvi�ško skiland�žio, tiek ir lietuvi�šk j g rim : alaus, midaus, �žoleli
trauktini .
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�Ši ekspozicija gali b ti prapl sta ir lauko erdves: kiem prie�šais jim arba multifunkcin kiem .
Eksponatai �šioje erdv je gal t silieti temin �„EXPO 2015�“ mar�šrut �„�Žmonijos istorija, maisto
istorijos�“. O restorano si lomi valgiai ir g rimai gali patekt temin mar�šrut �„Skonis tai �žinios�“.

Ekspozicin erdv Patirk Lietuv

Reg jimas, klausa, lyt jimas, skonis ir kvapas tampa pagrindin mis ekspozicijos k rimo
priemon mis.

�Šios ekspozicin s erdv s viduryje sukuriamos dvi u�ždaros tamsios cel s. Jose Lietuv patirti galima
per reg jimo poj t (pav. 8). Viduje ant trij plok�štum projektuojami Lietuvos vaizdai, sukuriantys
trimat efekt . Efektui sustiprinti vaizdus lydi juos atitinkantys garsai. Viduryje stovin iame stende
montuotas lietimui jautrus ekranas, kurio pagalba �ži rovas gali keisti vaizdus. Taip pats lankytojas
gal t i�šsirinkti jam maloniausi ar sp dingiausi vaizd .

Pav. 8. Ekspozicin erdv �„Patirk Lietu �“

Aplink �šias u�ždaras erdves ant sien sumontuotose stenduose �– instaliacijose Lietuva pristatoma
kitais keturiais poj iais: garsu, skoniu, kvapu ir lyt jimu (taktiliniais poj iais). Lankytojas tur t
galimyb i�š prad�ži pajusti, pabandyti sp ti ar vertinti, o v liau stend atverti ir pla iau susipa�žinti
su eksponatu.

Skonio stende gali b ti pristatomos vairios medaus r �šys, supa�žindinama su lietuvi�šk ja
bitininkyste, kitais tradiciniais maisto produktais ar gaminiais.

Uosl s stende lankytojas gal t susipa�žinti su duonos, apyni , deginamo gintaro ir kitais Lietuvai
b dingais kvapais ( ia taip pat galima panaudoti jau anks iau sukurt �„Lietuvos kvap �“, kuris taip
pat b t pardavin jama suvenyr krautuv je).

Taktilini pj i stende gal t b ti eksponujamas Lietuvos etnokult ros dirbiniai ar j kopijos,
kuriuos galima liesti, sp ti, i�š ko jie pagaminti. Taip pat galima sukurti eksponatus, kurie tik juntami
�– rankas dengian ias d �žes galima pasl pti vairius su Lietuvos gamta ir kaimu susijusius daiktus,
kuriuos paviljono lankytojai sp ja vien juos liesdami.
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Gars stende per ausines gal t skamb ti Lietuvos pauk�š i balsai, kiti gamtoje girdimi ar �žmogaus
kuriami garsai (�šieno pjovimas ar gr bimas ir pan.), muzikiniai k riniai.

Naudojant modernias priemones, kulinarinis paveldas pristatomas gamtiniame, kult riniame
Lietuvos kontekste per vaizd , gars , kvap ir taktilinius poj ius.

�Ši ekspozicija savo interaktyviu ir universaliu pristatymu gal t papildyti temin mar�šrut �„Tvarus
maistas = teisingas pasaulis�“.

Ekspozicin erdv Atrask Lietuv

Siekiant pristatyti Lietuv kaip moderni �šal , sukuriama atskira ekspozicija, kuri organi�škai siejasi
su pagrindinius penkis poj ius �žadinan ia ekspozicija. �Šioje ekspozicijoje did�žiausias d mesys
skiriamas Lietuvos auk�štosioms technologijoms. Ekspozicij sudaro biotechnologij , lazeri ir
informacini technologij pasiekim Lietuvoje pristatymas, j panaudojimo �žem s kyje ir maisto
pramon je galimyb s.

Eksponuoti naudojami kabantys arba ant �žem s statomi sodo elementai. Stendai gali b ti
panaudoti universaliam ir interaktyviam pristatymui. Stend plok�štumos gali b ti atveriamos ir
u�žveriamos, taip i�šskaidant pagrindin ir papildom informacija, jose gali b ti montuojami lietimui
jautr s ekranai, LED ekranai, vidinis ap�švietimas. Patys stendai gali b ti mobil s: pasukami,
pakeliami (naudojant papildomas konstrukcijas), vartomi.

�Ši ekspozicija gal t patekti �„EXPO 2015�“ temin mar�šrut �„Maisto ateitis�“.



12

PAVILJONO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 1147 m²

U�žstatytas sklypo plotas 470 m²

Paviljono bendras plotas 725 m²

Paviljono bendras t ris 4830 m³

Auk�št skai ius 2

Paviljono pagrindinis auk�štis 12 m

Paviljono dekoratyvini element auk�štis 17 m
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Lietuvos paviljono pasaulin je parodoje �“EXPO 2015�“ projekto DEVIZAS: �„Pajusk Lietuv �“

techninio projekto ir projekto vykdymo prie�ži ros kaina

TECHNINIO PROJEKTO KAINA 193 500 LT

PROJEKTO VYKDYMO PRIE�ŽI ROS KAINA 92 600 LT
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