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AKADEMIJOS MIESTELIS tai naujasis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

kompleksas išsiskiriantis savo studijų aplinkos kokybe. Gamtinėje aplinkoje, istorinės 

struktūros pagrindu yra sukuriamas naujas akademijos identitetas, kur nauja 

architektūra dera su išsaugotais senais statiniais. Projekto ašis – bendrų lauko bei 

vidinių erdvių įvairovė su pagrindine aikšte-kiemu, kuris apjungia visus fakultetus, 

sales, studentų mokymosi erdves.  Funkcionali, bet išsiskirianti akademijos miestelio 

struktūra skatina tarpdiscipliniškumą,  bendravimą ir kūrybingumą. Čia kuriama kitokia 

mokymosi kultūra ir tradicijos. 
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ISTOrIJOS SLuOKSnIAI 
architektūrinėje kompozicijoje

judėjimas ir orientacija mieste

Paveldo išsaugojimas yra svarbiausia vertybė, kuri lėmė 
akademijos miestelio struktūrą. Senieji parako sandėliai bei 
kareivinės yra išsaugomi, tarp jų yra komponuojami naujieji 
fakultetai bei salės. Yra išlaikomas senų pastatų charakteris ir 
stilius, tačiau jie renovuojami, pertvarkomas jų vidus ir pritaikoma 
universiteto reikmėms. Naujuose pastatuose neimituojama 
senovė, jie išsiskiria savo tūriu ir masteliu bei kontrastuoja su 
senaisiais pastatais. Naujo ir seno santykis, erdvių netikėtumas,  
medžiagų, mastelio kaita ir įvairovė - visa tai kuria tikro miesto 
charakterį.

Visa pastatų grupė koncentruojama prie Olandų gatvės, šalia M. 
K. Čiurlionio ir B. Dvariono mokyklų. Taip yra sukuriamas meno 
institucijų klasteris, bei ir išsaugomas esamas kraštovaizdis, 
reljefas, medžiai, paliekami atviri vaizdai į Kalnų parko šlaitus ir 
panoramas.

Užstatymo aukštingumas iš trijų aukštų keičiamas į keturis 
aukštus, pagal aukščiausią komplekso dalį - koncertų salės 
aukštį. 

Akademijos miestelis tampa matoma ir susijungiančia su aplinka 
miesto dalimi. Nuo Olandų gatvės miestelio siluetas ir aukščių 
kaita sukuria natūraliai urbanizuotos aplinkos charakterį. Salių 
blokas bei Teatro ir kino fakultetas yra ryškūs orientyrai žymintys 
pagrindinius įėjimus nuo Olandų gatvės, tiek miestiečiams tiek 
studentams. Savarankiško mokymosi blokas bei kino fakultetas 
senose arklidėse yra orientyras atvykstantiems S.Vainiūno gatve 
nuo T.Kosčiuškos gatvės. Į kompleksą numatomi įvažiavimai 
automobiliams bei aptarnaujančiam transportui, tačiau 
automobilių parkavimo vietų skaičius numatomas minimalus, 
nes teritorija yra ypač gerai sujungta viešuoju transportu. 
Numatomi įėjimai pėstiesiems ir dviratininkams nuo Kalnų parko,  
T.Kosčiuškos, Olandų ir M.Dobužinskio gatvių.
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SOcIALuS unIvErSITETAS

Lauko viešų erdvių puLsacija 

Naujajame muzikos ir teatro akademijos komplekse yra 
skatinama kitokia mokymosi koncepcija, dinamiška mokymosi 
aplinka. Visi universiteto pastatai turi daug bendrų erdvių, kuriose 
galima pailsėti, pabendrauti, susitikti kitų specialybių studentus, 
susipažinti, galvoti naujas idėjas, kurti bendrus projektus. 
Didžiausias privalumas studentams – tai savarankiško mokymosi 
blokas, įrengtas sename arklidžių pastate. Pastatas yra atviras 
studentams visą parą, kiekvieną dieną. Jame šalia muziejaus, 
bibliotekų, fondų, įrašų studijų yra įrengiamos auditorijos 
savarankiškoms repeticijoms, grupiniam ir individualiam darbui. 
Studentai gali rinktis ar mokytis ramiose uždarose erdvėse, ar 
priešingai, kurti ir repetuoti hole, tarp kitų kolegų.
 

Miestelio lauko erdvių kiekis yra privalumas daug dirbantiems ir 
ilgas valandas repetuojantiems akademijos studentams. Daug 
galimybių išeiti į lauką kuria sveikesnę aplinką, nes studentai 
daugiau juda, būna gryname ore, pailsi, pramankština tiek kūną 
tiek smegenis.

Universiteto pastatai susijungia su daug ir įvairių lauko erdvių: 
pagrindine aikšte, atvira pieva, gatvelėmis, parėjimais, kiemeliais. 
Tai kuria daug galimybių judėti ir įvairiais būdais nueiti link tikslo. 
Pagrindinė universiteto aikštė-kiemas yra natūraliai telkianti 
erdvė nes aplink ją yra išdėstyti visi akademijos pastatai. Daug 
įėjimų generuoja srautus, kuria aktyvią, daug naudojamą erdvę. 
Aikštė tampa instinktyviu susitikimų tašku. 
Pagrindinėje aikštėje-universiteto kieme yra išsaugomas reljefas, 
peraukštėjimai, numatomi laiptai, terasos, suoliukai, amfiteatras 
stebėti renginiams, medžiai ir želdynai, formuojama kokybiška 
viešoji erdvė. Tiek akademijos aikštėje-kieme tiek atviroje pievoje 
gali vykti universiteto ir miesto šventės, renginiai, pasirodymai.
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Visus akademijos pastatus jungia dvi sistemos: lauko erdvių, 
bei vidinių praėjimų ir holų sistema. Pirmo aukšto erdvės yra 
įvairios, iš jų atsiveria salės, auditorijos, bendros erdvės, matosi 
laukas, perspektyvos. Tarp pastatų yra galimybė judėti ratu, 
nes dauguma jų yra sujungti tarpusavyje. Pirmas aukštas yra 
tiesiogiai sujungtas su lauku, nes numatyta daug išėjimų, tiek 
paradinių, tiek šalutinių. 
 

Akademijos miestelio struktūra yra ypač funkcionali, nes 
kiekvienas fakultetas ar funkcija yra atskiras pastatas, tačiau 
jie sujungti tarpusavyje. Tai sukuria galimybę  kompleksą statyti 
etapais, nes pastatai gali būti vystomi nepriklausomai vienas 
nuo kito. Fakultetai ir salių blokas yra naujai statomi pastatai nes 
jiems reikia specifinių konstrukcijų ir parametrų, tuo tarpu senieji 
statiniai yra panaudojami paprastesnėms funkcijoms, tokioms 
kaip administracijai, teorinių paskaitų blokui, savarankiškam 
mokymuisi ir techninėms patalpoms. 

pirmo aukšto erdvių kaita

FunKcIOnALuMAS
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Statybas siūlome vykdyti tokiais etapais: 
1. Teatro ir kino fakultetas statomas pirmuoju etapu. Tai yra 
pirmasis, labiausiai matomas, įėjimo į kompleksą pastatas. 
2. Antruoju etapu yra statomas muzikos fakultetas bei 
renovuojamos senosios kareivinės ir pritaikomos administracijai 
ir teorinėms paskaitoms. 
3. Nepriklausomai nuo antro etapo gali būti renovuojamos 
senosios arklidės ir statomas savarankiško mokymosi bei kino 
blokas.
4. Salių blokas, techninių patalpų blokas, bei studentų 
bendrabučiai gali būti statomi vėliausiai. Nes jie yra komplekso 
pakraštyje. Statybos nestabdys studijų kituose fakultetuose.

Akademijos miestelio komplekse yra daug skirtingų tūrių ir 
formų (nauji ir senieji pastatai) todėl siūlome visiems pastatams 
fasadams naudoti tas pačias medžiagas. Naudojamos natūralios 
medžiagos – tinkas, stiklas, medis, betonas. Tinkas yra būdinga 
Vilniaus senamiesčiui, todėl yra naudojamas ir akademijos 
miestelyje.

Kiekviename pastate įdiegiamas tvarios technologijos tokios 
kaip natūralus apšvietimas, ventiliacija auditorijose, kabinetuose 
bei bendrose erdvėse.

Garsio izoliaciniai bei akustiniai sprendimai reikalauja ypatingo 
dėmesio, todėl yra aprašyti atskirame skyriuje Akustika. 

medžiagos ir konstrukcijos

etapiškumas
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kiekvieno pastato privaLumai ir principai

TEATrO Ir KInO 
FAKuLTETAS

ADMInISTrAcIJA 
sename pastate

muzikos 
FAKuLTETAS

Teatro ir kino fakultetas yra vartai į akademijos miestelį,  
orientyras nuo Olandų gatvės kviečiantis į universitetą. Fakulteto 
išskirtinumas – erdvus pirmo aukšto holas, iš kurio matosi šokių 
auditorijos. Hole gali vykti oficialūs renginiai, parodos. 
Pagrindinės funkcijos - vaidybos ir šokių auditorijos, universali 
salė - black box, didelė šokių salė. 

Administracija įrengiama renovuojamame sename pastate. Jame 
yra nuleidžiama perdanga ir įrengiami du lygiai. Administracija yra 
sujungiama su muzikos fakultetu ir tos jungtys sukuria uždarus 
kiemelius dekanatui ir rektoratui. Administracijos pastato gale yra 
atvira erdvė rinktis studentams. Ši erdvė tiesiogiai susijungia su 
kiemu-aikšte.

Muzikos fakulteto išskirtinumas yra vidinė erdvė – atriumas. 
Aplink apšviestą iš viršaus atriumą dėliojamos įvairaus dydžio 
ir formos mokymosi auditorijos, kurių kiekviena turi skirtingą 
akustinę aplinką. Kiekviename aukšte, prie atriumo įrengiamos 
poilsio zonos. Platūs laiptai tarp aukštų skatina ne tik judėti bet 
ir prisėsti, bendrauti. Fakultetas pirmame aukšte sujungiamas su 
administracija bei teorinių paskaitų bloku. Pagrindinis įėjimas iš 
aištės-kiemo.

techninių pataLpų 
bLOKAS SEnAME 
parako sandėLyje

kopLytėLė 
– studentų 
LAISvALAIKIO 
erdvė

Dirbtuvės, muzikos instrumentų derintojai, remonto patalpos, 
saugyklos, sandėliai ir garažai, visos techninės patalpos 
įrengiamos senajame parako sandėlio pirmame aukšte. 
Viršutiniame aukšte įrengiamos studijos loftai – svečių 
rezidencijos. Dalis antro aukšto terasų naudojama kaip scena 
renginiams vykstantiems akademijos aikštėje-kieme. 

Senoji koplytėlė tampa bendra studentų erdve, joje įrengiama salė 
laisvalaikiui, popamokiniams renginiams, studentų atstovybei. 
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saLių bLokas

SAvArAnKIšKO 
mokymosi ir 
bIbLIOTEKOS 
cEnTrAS Su KInO 
saLė ir fiLmavimo 
STuDIJOMIS

teorinių paskaitų 
bLOKAS SEnOSE 
kareivinėse 

Kamerinė - baltoji, koncertų - raudonoji ir teatro salės sudaro 
didžiausią akademijos miestelio tūrį - salių bloką. Tai yra orientyras 
nuo Olandų gatvės, į kurį lengva patekti tiek miestiečiams tiek 
studentams.  Įėjimai į pastatą numatomi nuo Olandų gatvės, iš 
aikštės-kiemo bei iš atviros pievos. (daugiau apie sales skyriuje 
Akustika)

Senųjų arklidžių konstrukcija išlaikoma, o jos viduje yra kuriama 
nauja struktūra. Tai – savarankiško mokymosi blokas atviras 
studentams visą parą, kiekvieną dieną. Senasis pastatas veikia 
kaip gaubtas, kurio viduje dėliojamos funkcijos: kino salė, 
biblioteka, archyvas, muziejus, vaizdo ir garso centras, studijos 
savarankiškam mokymuisi, auditorijos repeticijoms. Kino salė 
pirmame aukšte sujungia senąjį pastatą su priestatu, kuriame 
įrengiama filmavimo studija. 

Teorinių paskaitų auditorijos yra įrengiamos senuose pastatuose, 
kurie sujungti su muzikos fakultetu. Pastatų galuose įrengiamos 
bendros erdvės poilsiui ir jų patenkama į pagrindinę akademijos 
aikštę-kiemą. Iš auditorijų bei koridorių numatomi išėjimai į lauką, 
į gatveles. 

studentų 
bEnDrAbuTIS

Trys studentų bendrabučiai statomi toliau nuo mokymosi erdvių, 
arčiau ramaus Kalnų parko šlaito. Įėjimai į pastatus įrengiami 
iš šiaurinės pusės. Bendros laisvalaikio erdvės taip pat yra 
šiaurinėje dalyje ir žiūri į universitetą. Visi gyvenamieji kambariai 
yra saulėti, su vaizdais į šlaitą. Pirmuose aukštuose yra didesni 
apartamentai (dėstytojams) su terasomis ir išėjimais į lauką. 
Sporto salė, valgykla, medicinos punktas bei skalbykla įrengiami 
pirmame bendrabutyje. 
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garso izoLiaciniai sprendiniai Laukui ir pastatams 

Pagal Vilniaus miesto triukšmo žemėlapius, nuo Olandų gatvės sklindantis triukšmas yra vertinamas 
~ 80 dB. Analizuojama aplinka netenkina higienos normų (< 60dB dienos paros metu ) užduotų 
triukšmo reikalavimų, todėl projektuojant kompleksą atsižvelgiame ir numatome esminius sprendinius 
visuomeninio pastato aplinkos akustinio komforto būklei pagerinti

1. Įvertiname jog pastato išorės aplinkos garso klasė yra E, todėl vadovaujantis šia norma naujai 
projektuojamų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo garso klasė numatoma C (durų 
ir langų garso izoliavimo klasė - B), ten kur pastatai papuolą į intensyvesnė garso triukšmui aplinką 
įtakojama tiesioginio triukšmo nuo gatvės, joms numatoma B garso klasė  (durų ir langų garso izoliavimo 
klasė - A). 

2. Vidaus patalpos išskiriamos pagal garso klases.
Tam kad nereiktų visą pastatą pritaikyti tam tikrai garso klasei ir tokioms patalpoms kaip pagalbinės 
patalpos, sandėliavimo , WC, koridoriai ir t.t., išskiriama tik tam tikros esminės patalpas kurios turi būti 
izoliuojamos nuo išorės triukšmo poveikio

3. Saugant teritorija nuo išorės veiksnių poveikio inžinerinių sistemų bei kitų infrastruktūros šaltinių 
triukšmo rodiklių pastato išorės aplinkoje, išskiriame  garso klasė pagal inžinerines sistemas C. 

4. Siekiant sumažinti triukšmo sklaidą sklype nuo pagrindinės gatvės įrengiami akustiniai barjerai 
iš tankių kelių lygių visžalių augalų, sujungiant su jau esama žaliąja zona į vieną visumą.

Triukšmo sklaida nagrinėjamoje teritorijoje: 
Gatvė – 80dB, 20 metrų nuo gatvės – 75-79dB, 55 metrai nuo 
gatvės – 70-74dB, 100 metrų nuo gatvės – 65-69dB, >100 
metrų nuo gatvės – 60-64dB.
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Pastaba:
„Administracinių ir kitos panašios paskirties“ vidaus patalpų reikalavimai, pasirenkami konsultuojantis 
su užsakovu prieš pradedant daryti Techninį projektą. Tikslus patalpų sąrašas derinamas su užsakovu 

Rekomendacijos:
- Prieš atliekant techninį projektą būtina atlikti sertifikuotus triukšmo lygio matavimus visame sklype 
siekiant tiksliau įvertinanti aplinkos garso klasę ir pagrindžiant parenkamus akustinius sprendinius
- Būtinosioms Inžinerinės sistemos turi būti numatytos leidžiamos maksimalaus triukšmo lygių vertės 
prie atskirų dažnių (NC arba NR) įvertinant patalpų paskirtį, konsultuojantis su užsakovu.

Rekomenduojamso išorės sienų garso 
klasės

Želdiniai sukuria barjerą triukšmuiMiestelio aplinkoje numatoma C garso 
kalsė

FakuItetai 

Teatro ir šokio fakultetas

Muzikos fakultetas

Salių blokas

Kino filmavimo fakultetas

Studentų bendrabučiai

Teorinių paskaitų fakultetas

Išskiriamos patalpos 

Mažoji teatro salė „Black box“, šokio ir judesio 
auditorijos, vaidybos auditorijos
Visos repeticijų muzikos klasės

Kamerinė salė, garso režisierių patalpos, 
koncertų klasė, teatro salė
Vaizdo ir garso aparatinė, montažinės, garso 
įrašymo studijos
Kambariai

Auditorijos

Taikoma garso klasė

C  garso klasė

C garso klasė

B garso klasė

A garso klasė

C garso klasė

C garso klasė
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TEATrO Ir KInO 
FAKuLTETAS

Salės proporcijos 21x11x10
Tūris 2310 m3
RT~ 0.8 s. 

Garso trajektorijos sklidimo schema patalpoje - planas ir pjūvis

Salės grindys yra sudarytos iš mobiliųjų platformų, kurios leidžia keisti salės 
naudojimo scenarijus: teatras, koncertas,  perfomensas, šou renginiai. 

bLAcK bOx - Mažoji teatro salė arba dar kitaip vadinama 
„Juodąja“ sale

Dėl salės daugiafunkcionalumo, patalpos akustika turi būti 
tokia, kad vykstant teatro renginiams, kalbos spektras  būtų 
neperslopinamas gerai suprantamas salės gale, bet tuo pačiu 
ir  gerai  absorbuojamas koncertų metu, kai salės įgarsinimui yra 
naudojama elektro akustinės sistemos. 
Be to dėl salės lygegrečių paviršių bei stovinčių bangų 
susidarymo tikimybės salės sienos ir lubos yra dengiamos gerai 
garsą sugeriančiomis medžiagomis. Tai vatos pagrindu akustinės 
medžiagos kurios yra dengiamos nedegiu juodu audinius. 
Rekomenduojamas reverberacijos aidėjimo trukmės laikas tokio 
tūrio patalpose RT~ 0.8 s. 

akustiniai ir interjero sprendimai 
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muzikos fakuLtetas

teorinių paskaitų bLokas 
senuose pastatuose

ADMInISTrAcIJA SEnAME 
pastate

muzikos repeticijų kLasės
Akustinė aplinka yra kuriama, kuo artimesnė koncertų salės 
akustikai (pagal reverberacijos aidėjimo trukmės laiko (RT) 
parametrus),  kad keičiant vietą iš repeticijų į didesnę erdvę, 
atlikėjas nesijaustų svetimoje aplinkoje

Muzikos klasės pagal savo plotą ir tūrį yra nedidėlės. Todėl 
patalpų akustine aplinka yra kuriama difuzinėmis plokštumomis, 
sustiprinant ir išskaidant garsą, taip padidinant erdvės pojūtį 
patalpoje

Siūlome muzikos repeticijų klases išskirti pagal muzikos 
instrumentų tipus: fortepijono, akordeono, pučiamųjų, styginių 
instrumentų klasės. Kiekvienos patalpos akustika reikalauja 
skirtingų difuzinių plokštumų sprendimų, todėl kiekvienam tipui 
reikalinga skirtinga akustinė aplinka.

Didesnėse patalpose galima numatyti ir mobiliosios akustinės 
aplinkos kūrimo sprendinius. Lengvai kilnojamus, mobilius, 
elementus, kurių išdėstymo vietas kiekvienas atlikėjas galėtų 
pasikoreguoti pagal savo poreikius.

Auditorijose ant lubų ir dalinai sienų yra numatomos akustinės 
rezonuojančios medžiagos.  Didesnių auditorijų patalpose dėl 
girdimumo paskutinėje eilėje, salės priekyje, virš dėstytojo, lubų 
erdvėje formuojamos plokštumas, kurios nukreipia tiesioginio 
garso sklidimą į auditoriją.

Konferencijų salių akustinė aplinka, kur labai svarbus yra kalbos 
spektras. Naudojamos akustinės medžiagos vidurinių garso 
dažnių spektrui suvaldyti. Lubos ir dalis sienos plokštumų yra 
dengiamos akustinėmis rezonansinėmis garsą išskaidančiomis 
medžiagomis 



18      Akademijos miestelis

saLių bLokas
kamerinės apLinkos saLė - 
baLtoji saLė

koncertų saLe - 
raudonoji saLė

Salės proporcijos 23x11x9
Tūris 2277 m3
RT 1.2- 1.5 s
Medžiagos: šviesus medis

Salės proporcijos: 25x19x10
Tūris 4750 m3
Vietų skaičius: 416
Medžiagos:
Kieto lygaus, perforuoto paviršiaus 
plokštės nudažomos raudonai

Reverberacijos aidėjimo trukmės laikas turi būti didesnis nei kitose 
šio miestelio salėse (teatro, koncerto, mažoji) rekomenduojamas 
RT 1.2- 1.5. Salėje yra kuriama natūrali akustika. Patalpoje yra 
naudojami skirtingo gylio akustiniai elementai, kurių pagalba 
sukuriama skirtinga atspindžių struktūra,  suteikianti patalpai 
erdvinį pojūtį.

Scenos erdvėje yra formuojamos nukreipiančios plokštumos, 
kurios taip pat yra padengtos skirtino gylio akustiniais elementais. 
Plokštumos nukreipia pirmuosius orkestro atspindžiu į žiūrovus 
(padidinamas aiškumas), o  scenos erdvėje orkestro atlikėjai 
gali geriau suvokti savo instrumentus, ateinant garsui pirmaisiais 
atspindžiais.

Koncertų salės akustika priklauso ar salėje bus naudojamos 
elektro akustinės priemonės ar nebus. Tai būtina patikslinti 
Techninio projekto užduotyje, nes nuo to priklausys akustinės 
aplinkos kūrimo modelis – ar jis bus skirtas palaikyti natūralią 
akustiką ar leisti tinkamai veikti elektro akustinėms sistemoms. 
Dėl salės universalumo rekomenduojama naudoti elektro 
akustines sistemas ir pagal tai suprojektuoti patalpos akustinius 
sprendinius. 

Salės sienos ir lubos yra dengiamos netaisyklingų formų 
erdviniais elementais sudarytais iš trikampių. Garsą atspindinčias 
medžiagas varijuojant su absorbcinėmis, Garsą sugeriančių 
medžiagų santykis didėja artėjant prie salės galo. Garsą 
sugeriančių medžiagų ir difuzinių paviršių simbiozė užtriktinų 
pakankamą aidėjimo laiką (skambesys, artisto palaikymas), 
tinkamą pirmųjų atspindžių struktūrą (erdvinis garsas) ir 
artikuliacijos aiškumą (kalbos suprantamumas).

Pjūvis

Pjūvis

Planas

Planas

Salės vaizdas

Salės vaizdas

Medžiagos

akustiniai ir interjero sprendimai 

Medžiagos: Kieto lygaus, perforuoto 
paviršiaus plokštės nudažomos raudonai



000137      19

teatro saLė

Rekomenduojamas RT~ 1.2 s 

Tūris - 2736 m3
Salės proporcijos(tik žiūrovinė erdvė) 
19x16x9. 
Duobės matmenys: plotis 6,6 m (dalis 
įgilinta po scena), gylis 3.5 m

Žiūrovų skaičius:
- 354 vietos vykstant spektakliui
- 282 vietos vykstant muzikiniam 
spektakliui, kai trys eilės yra nuimamos 
paliekant vietą teatro duobei transformuotis
Kabantys balkonai po 2, 6 žmones

Scenos erdvė 11x16x15
Scenos lango matmenys: 10m x 6 m

Medžiagiškumas: lygaus paviršiaus  ir su 
tūriniais rezonatoriais medžio plokštės

Scenos erdvė yra juoda. Joje kabinamos scenos draperijos: 
horizonto užuolaidos, šoniniai kulisai, lubinėje erdvėje 
montuojamos scenos konstrukcijos ant kurių yra kabinami 
visi scenai reikalingi  mechanizmai, defektinio apšvietimo 
prožektoriai, aptarnavimo tilteliai keliais aukštais, Scenos aukštis 
tinkamas sumontuotai dekoracijai pakelti. . Numatoma kilnojama 
scenos uždanga, viršuje scenos konstrukcijos uždengiamos 
„Arlekinu“. Scenoje formuojama avant scena esanti priekyje.

Teatro aplinkos akustika rekomenduojama tokia, kad scenoje 
esančio atlikėjo kalba būtų aiškiai girdima ir paskutinėje salės 
eilėje. Tam virš scenos yra formuojamos plokštumos, kurios 
nukreipią garso trajektoriją į auditorija, kur sklindantis garsas 
pasiskirsto salės erdvėje. Rekomenduojamas RT~ 1.2 s

Tiek žiūrovines salės sienų plokštumose, tiek lubose yra 
kuriami difuziniai paviršiai išskaidantys garsą , salės erdvėje, 
taip sustiprinantys artikuliaciją. Salės gale, dėl stovinčių bangų 
susidarymo, dedamos garsą absorbuojančios medžiagos.
Garso trajektorijos sklidimo schema patalpoje

Teatro duobės lygio reguliavimui yra projektuojamos mobiliosios  
kilnojamosios platformos

Pjūvis

Planas

Garso trajektorijos sklidimo schema 
patalpoje

Medžiagos
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garso įrašymo studijos 
kino saLė

FILMAvIMO STuDIJA

Salės proporcijos: 16x12x7
Vietų skaičius salėje 200

Salėje numatomos gerai absorbuojančios garsą  medžiagos 
(pluoštinės konstrukcijos plokštės). Šoninėse sienų plokštumose 
išdėstomos stačiakampio formos skirtingo gylio akustiniai 
elementai, galinė siena lenkta, lubos lygios iš gerai garsą 
sugeriančių medžiagų. Dalis sienų ir lubų medžiagų – 
membraninės konstrukcijos, aidėjimo laiko sumažinimui  prie  
žemų dažnių. Aidėjimo trukmė ir jos  grafikas atitiktų tarptautinius 
standartus (Dolby/THX).

Filmavimo studija yra juoda. Sienos ir lubos yra dengiamos, 
absorbuojančiomis medžiagomis. Akustika turi būti artima kino 
akustikai.

Rekomendacijos:
Visi akustiniai sprendiniai turi būti suformuojami, pateikiami techninėje projekto užduotyje. Apibrėžti 
RT (Reverberacijos - aidėjimo trukmės laiko parametrai) kiekvienai patalpai atskirai (salėms), bei 
panašių patalpų grupei. Techniniame projekte privalo būti akustinio projekto dalis, atliekant specialius 
skaičiavimus, analizė  kiekvienai akustiniai erdvei atskirai.
 
Patalpų paskirtis ir tinkamas jos funkcionavimas labai priklauso ne tik  nuo architektūrinės idėjos bet ir 
nuo akustinės aplinkos kūrimo patalpose, ypač šiame projekte. Konkursiniame projekte nusistatant tam 
tikrus architektūrinius reikalavimus patalpose galima jau pasiekti principinius akustinius reikalavimus.

Salės vaizdas

Medžiagos
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TEchnInIAI EKOnOMInIAI rODIKLIAI

Užstatymo parametrai: 
13 144 m2   užstatymo plotas, 
33%    tankis 
0.64  intensyvumas;

PLOTAI

1.Teatro ir kino fakultetas -   3900 m2

2.Administracija -    1130 m2

3.Muzikos fakultetas -    4350 m2

4.Teorinių paskaitų blokas -   1500 m2

5.Salių blokas -    4140 m2

6.Savarankiško mokymosi blokas -  4200 m2 

7.Techninių patalpų blokas  -   840 m2

8.Studentų bendrabučiai -   5170 m2

    VISO  25 230 m2

TŪRIAI IR KAINA
     Tūris   Eurai

1.Teatro ir kino fakultetas -   23 348 m3  4 280 000
2.Administracija -    3 252 m3  465 400
3.Muzikos fakultetas -    17 550 m3  2 841 500
4.Teorinių paskaitų blokas -   8 928 m3  1 057 600
5.Salių blokas -    41 208 m3  7 290 800
6.Savarankiško mokymosi blokas -  7 225 m3  1 669 800
7.Techninių patalpų blokas  -   3 948 m3  564 900
8.Studentų bendrabučiai -   14 494  m3  2 408 400
9. Aplinkos sutvarkymas -      1 694 300

    VISO     132 191 m3  22 272 700

 

STATYBOS ETAPų KAINA

I 4 280 000 Eur  Teatro ir kino fakultetas  
II 5 683 000 Eur Teorinių paskaitų blokas, administracija, muzikos fakultetas 
III 3 929 000 Eur  Savarankiško mokymosi blokas, kino teatras ir studijos
IV 9 699 200 Eur Salių blokas, tech., bendrabučiai, koplyčia
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