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_PREAMBULĖ

Pateikiame šio projekto architektūrinių sprendimų komentarus 
pagal konkurso sąlygose išskirtus projekto vertinimo kriterijus:

1_Reprezentatyvi architektūrinė išraiška
2_Planinių – erdvinų sprendinių funkcinis pagrįstumas
3_Teritorijos sutvarkymo sprendinių racionalumas, patrauklumas
4_Žaliųjų technologijų panaudojimas
5_Įgyvendinimo ekonomiškumas



1_REPREZENTATYVI ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA

Greitkelio padiktuota griežta kompozicinė ašis sklypo šiaurėje ir 
išraiškingas gamtinis karkasas pietinėje jo dalyje suformavo dvilypį 
muziejaus įvaizdį. Tai geriausiai perteikia skirtingų tipų ir funkcijų 
fasadai.

Šis šiaurinis fasadas sudarytas iš metalinio tinklinio karkaso, 
užpildyto rieduliais, tokiu būdu veikiančio akustiškai - sulaikančio iki 
90 dB triukšmą. Šis akustinis fasadas ties tilteliu yra prakertamas 
aukšta ir siaura stiklo vitrina, pro kurią subtiliai atsiveria muziejaus 
interjero fragmentai. 

Restorano zonoje projektuojama vidinė stiklo vitrina, dengta 
ažūriniu retesniu riedulių sluoksniu, pro kurią restorano svečiams 
atsiveria dinamiška autostrados panorama.

Pietinis fasadas į laukinės gamtos principais formuojamą parką 
atsiveria lengva, suskaidyta tūrine kompozicija, kurią užbaigia 
metalo tinklo membranos, kurios kartu su vidinėmis žaliuzėmis 
atlieka saulės kontrolės funkciją. Įstiklintos galinės sienos interjere 
atveria parko su lauko ekspozicija panoramas ir leidžia grožėtis 
technikos ir gamtos kontrastu.

Pritraukdami pastatą prie šiaurinės užstatymo linijos, formuojame 
daugiasluoksnes rekreacines erdves . Taip pat visiškai 
neutralizuojame neigiamą pastato šešėlinės pusės poveikį 
rekreacinėms erdvėms.

Solidi ir monumentali riedulių siena – tarsi atplėštas nuo žemės ir į 
vandenį paniręs kelio motyvas sukuria konceptualų įspūdį. 
Žvelgiant nuo autostrados – tai tarsi pastatas – ženklas, pro stiklinį 
plyšį intriguojantis ir kviečiantis pažvelgti vidun. 
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2_PLANINIŲ –  ERDVINŲ  SPRENDINIŲ  FUNKCINIS 
PAGRĮSTUMAS

Į pastatą patenkama 3 metrų pločio tilteliu, kuris sklendžia vandens 
paviršiumi ir sujungia stovėjimo aikštelę su pagrindiniu įėjimu. 
Iškart patenkama į pagrindinį pastato holą, čia srautai pasiskirsto. Į 
holą atsiveria konferencijų centro, restorano, motelio ir muziejaus 
prieigos, iš čia matomas visas muziejaus parkas ir vandens 
telkinys. Holo erdvė liejasi per tris aukštus. Reprezentaciniais 
laiptais pakilus į antrąjį aukštą, lankytojai nukreipiami į kintamų 
ekspozicijų erdves trečiajame tūryje. Ketvirtajame rytiniame tūryje 
jų laukia pastovių ekspozicijų erdvės, iš kurių nusileidžiama į 
pirmajame aukšte esančią parodų erdvę arba pradedama pažintis 
su lauko ekspozicija po pastoge.

Muziejaus funkcinė struktūra yra aiškiai diferencijuojama 
skirtingais tūriais, kuriuos jungia riedulių siena, šiaurinėje pusėje 
tarnaujanti kaip akustinė priemonė, o viduje sukurianti 
komunikacines bei pagalbines erdves. Vakarinėje jos dalyje yra 
sutelktos restorano pagalbinės patalpos, centrinėje dalyje – 
vertikalieji ryšiai, o rytinėje dalyje – administracinės ir ūkio patalpos.

Rytiniame statinio skverne projektuojamas angaras apželdintu 
stogu, kurio didelis tūris slepiamas reljefe. Toks sprendimas leidžia 
siekti maksimalus statinio aukštingumo šiariniame fasade 
nepažeidžiant detaliojo plano reglamentų ir maksimaliai 
išnaudojant pietinę sklypo erdvę parko su lauko ekspozicija 
vystymui. Angarą riboja eksponatų pristatymo kiemas bei 
muziejaus pastatas, todėl eksponatai lengvai perkeliami į 
ekspozicijų erdves tiek iš saugyklų, tiek iš restauravimo dirbtuvių. 
Numatyta galimybė didesnius eksponatus atgabenti į antro aukšto 
erves iš lauko, nuo angaro stogo .

Išskaidyta tūrinė kompozija prireikus leidžia atskirti funkcines 
zonas ir restoranui, konferencijų centrui bei moteliui veikti 
nepriklausomai nuo muziejaus. Pietinėje pakrantėje projektuojama 
vasaros terasa praplečia muziejaus funkcijas ir sukuria papildomą 
sezoninį traukos tašką.

Visos objekte projektuojamos erdvės yra pasiekiamos ir pritaikytos 
žmonėms su negalia.
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ANGARAS

PASTOVIOS EKSPOZICIJOS ERDVĖS

KINTAMOS EKSPOZICIJOS ERDVĖS

METALO KONSTRUKCIJOS

KOMUNIKACINĖS IR PAGALBINĖS ERDVĖS

AKUSTINIS RIEDULIŲ FASADAS

RESTORANAS

HOLAS, KONFERENCIJŲ CENTRAS, MOTELIS

FASADINĖ SISTEMA

KŪDRA

PARKAS

LAUKO EKSPOZICIJA



3 _ T E R I T O R I J O S  S U T VA R K Y M O  S P R E N D I N I U  
RACIONALUMAS IR PATRAUKLUMAS

Vietoj vakarykštės apipelkėjusios pakelės, šiandien lankytojus 
pasitinka muziejus-parkas. Pritraukdami pastatą prie šiaurinės 
užstatymo linijos, formuojame daugiasluoksnes ekspozicines- 
rekreacines erdves sklypo pietinėje dalyje, kurios nepatenka į 
pastato šešėlį. Pastato urbanistinio integralumo siekiame per jo 
sąveiką su keliu. Reaguodami į gamtinį foną pasirenkame 
kontrastingą vidinio fasado struktūrą. Kurią pratesia ekspoziciniai 
kelio fragmentai orientuotuoti kalvos kryptimi. Šiose atkarpose 
išdėstyta lauko ekspozicija reprezentuoja eksponatus ne tik kaip 
pavienius stacionarius objektus, tačiau pristato juos kaip istorinės 
raidos naratyvus, pasakojančius apie kelių tiesimo procesą ir kaitą. 
Šią kelių technikos ekspoziciją jungia organiškas parko takas, kuris 
pulsuodamas sukuria rekreacines oazes lankytojų poilsiui ir 
piknikams. 

Vingiuodamas takas apsupa vaiku rekreacine zona – 
elektromobilių kartodroma – ir pasiekia aukšciausia taška, kur 
palypejus tilteliu apžvelgiamas visas Kelio parkas. Čia į aukštas 
smilgas įbridę ir istoriniai kelių ženklai, ir betoninė stotelė pakelėje 
bei asfaltbetonio gamykla. Šalimais ant kūdros plūduriuoja vasaros 
restorano terasos.

Pietine sklypo riba apsodinama medžiais, sukurianciais vizualine ir 
garsine uždanga gyvenvietei, o muziejaus parkui - jaukią oazę.

TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIŲ RACIONALUMAS IR PATRAUKLUMASKELIŲ PARKAS



TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIŲ RACIONALUMAS IR PATRAUKLUMASKELIŲ PARKAS



4_ŽALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS

Greitkelio keliamas triukšmas eliminuojamas pačiu pastato tūriu, 
kurio apdailai naudojami Lietuvos laukų rieduliai. Nuo pastato stogo 
bei takų į priešgaisrinį rezervuarą surinkamas lietaus vanduo 
naudojamas parko laistymui. Ant statinio siūlome įrengti saulės 
baterijų parką, o sukauptą energiją naudoti pastato naktiniam 
apšvietimui ir kitoms antrinėms reikmėms. Muziejaus šildymui / 
vėsinimui numatome šilumos siurblius su vertikaliais kontūrais.

5_ĮGYVENDINIMO EKONOMIŠKUMAS

Pastato laikanti konstrukcija - nesudėtingas angarų statybai 
naudojamas metalinis karkasas bei gofruotos skardos-betono 
perdangos. Fasadai projektuojami iš „sandwich“ tipo plokščių bei 
aliuminio vitrinų. Atraktyvus fasadų daugiasluoksniškumas 
kuriamas kirsto / tempto metaliniu tinklu ir lauko rieduliais 
metaliniuose krepšiuose.

Siūlome nepretenzingas ir ilgaamžes medžiagas – betoną, metalą, 
stiklą ir akmenį. 

Projektuojamą laukinį parką apželdiname ne žalia veja, o 
nesukultūrintai aplinkai būdingais augalais, kuriančiais natūralios 
gamtos pojūtį bei nereikalaujančiais ypatingos priežiūros.
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SKLYPAS

Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankumas
Apželdintas sklypo plotas
Automobilių stovėjimo vietų skaičius

PASTATAI

Pastato paskirties rodikliai
/gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai/

Pastato bendras plotas
Pastato bendras plotas
Pastato pagalbinis plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Pastato aukštis

Energetinio naudingumo klasė /5.41/
Pastato /patalpų/ akustinio komforto sąlygų 
klasė /5.38/; /5.43/
Pastatais užstatytas žemės plotas

Matas 

m2
-
%
%
vnt

   

m2
m2
m2
m3
vnt
m

m2

Kiekis 

52703
0.18
10
62
138

Negyvenamoji/
Kultūros
paskirties
pastatas

9665.60
7279.95
2385.65
82670
3
13.00

A
A

5542.20

Pastabos 

pagal DP 0.30
pagal DP 15%
pagal DP 25%

pagal DP statinio
aukštis iki karnizo 
13.00 m

BENDRIEJI TECHNINIAI | EKONOMINIAI RODIKLIAI
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_REZIUMĖ

Pastatas kaip ženklas. Kaip pakeltas kelias, 
brendantis vandenin. Kaip skydas, saugantis 
istorinius eksponatus ir kaip uždanga, sukurianti 
komfortišką oazę lankytojui nuo automobiliu gausmo.

Čia svarbios modulines turiu proporcijos, santykiai 
tarp ju. Ramus, santurus ir konceptualus ženklas 
pakeleje – tarsi ilgo kelio refleksija, taciau slepianti 
visiškai kitoniška architekturos kalba viduje. Saikas 
detalems, subtilios ir lengvos pastata gaubiancios 
membranos. Laukinis parkas – taip pat ženklas, 
atspindintis Lietuvos kelius gaubiancius laukus ir 
miškus.


