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 K O N C E P C I J A                
 

 
Projektas “PENKI5” siūlo sprendimą kelių muziejaus pastato ir jo teritorijos 
sutvarkymui. 
 Atsižvelgiant  į  temos (muziejus)  specifiką ir turint  galvoje ,kad   žmonių  
sąmonėje  kelininkų  darbas susijęs su žodžiais “tvirtas”, “techniškas”, 
“užgrūdintas” , autoriai  visa tai  įprasminančiu  dalyku  pasirinko  geometrizuotos , 
ir miesto  industrinės  architektūros  įvaizdį . Muziejaus komplekso  korpusai  savo 
aiškiais metalizuotais  tūriais  lankytojų  vaizduotėje  turėtų  asocijuotis  su  kietos , 
vyriškos  profesijos  bruožais , įvairios  technikos  ir  mechanizmų  naudojimu  šioje  
profesijoje . Terasomis išdėstyti eksponatai, išnaudojant natūralų reljefą, papildo  ir 
sustiprina architektūrinę mintį.  Komplekso   komponavimas    atskirais  korpusais   
išlengvina  statinį, sukuria judesio iliuziją .Tarp   statinių  esantys  tarpai  suskaido   
kompleksą  gamtos  ir  dangaus  vaizdų   intarpais. Siūlomo komplekso  įvaizdis  
koduoja  savyje  milžiniško  agregato  ar kokio  kito techniško   daikto  pavidalą  , 
sukuria  įsimintiną  dinamišką  kompoziciją , turinčią  visus  pastato –  ženklo  
bruožus . 
 
 
G E N P L A N A S   
 
                    Įvažiavimas  į   teritoriją  numatomas  šiaurinėje  sklypo  dalyje .Ten  
pat  projektuojamas  lengvųjų  automobilių   ir  autobusų  parkingas . Šis  
parkingas  naudotinas  tiek  lankytojų , tiek  muziejaus  personalo  reikmėms.  Jo  
vieta  aukštutinėje  terasoje ties sklypo  riba yra  racionali , iš  jos  patogu  pasiekti  
tiek muziejų, tiek lauko  ekspoziciją , tiek  kitas teritorijos  vietas. Numatytas 
patogus privažiavimas prie pastatų kavinės, angaro aptarnavimui, eksponatų 
transportavimui į ekspo zonas.  Kitos  svarbios sklypo  zonos  yra dengta bei atvira   
lauko  eskpozicijos, ir  lankytojų  poilsio  zona , kurią  įrengti  siūloma  kaip 
kompoziciškai  svarbų   komplekso  elementą pietinėje- žemiausioje  sklypo  dalyje. 
Lauko atvira ir dengta ekspozicija išdėstoma terasomis išnaudojant natūralų reljefą. 
Lauko ekspozicija lankytojams patogiai pasiekiama ir iš vestibiulinės pastato erdvės 
ir iš pastato prieigų. Lauko ekspozicija savo formomis bei spalvomis praturtina 
architektūrinius sprendinius. Poilsio zonoje numatomas eko baseinas (kartu 
priešgaisrinis tvenkinys) su plaukiojimo ir vandens vandens augalų regeneracine 
zona. Numatomas sklypo aptvėrimas. Nuo auto magistralės keliamo triukšmo 
numatyta skaidri garsinė uždanga. Žiūr. foto: 



 
 
Sklype naudojama specialiai šiam objektui gaminama šlifuoto ir faktūrinio betono 
danga. Prieigose bei piolsio zonoje numatomi savo formomis ansamblį papildantys 
suoliukai bei kiti mažosios architektūros elementai. Muziejaus  teritorijos  
apželdinimą  būtų  tikslinga  palikti  natūralų , sukultūrinat  tiek , kiek  to reikia dėl  
estetinių  ar tvarkos  sumetimų. Natūrali  aplinka  kontrastuodama  pabrėžtų  
geometrinę  , stačiakampę  ir tuo pačiu dinamišką architektūrinę  kompoziciją .  
 
 
F U N K C I J A 
 
  Projektuojamas kelių muziejaus kompleksas susideda iš penkių korpusų: du 
muziejaus korpusai, administracinis, angaras ir įstiklinta galerija, jungianti visus 
korpusus bei lauko ekspoziciją tarpusavyje. Abu muziejaus korpusai pirmame ir 
antrame aukšte turi tarpusavio jungtį. Angaras dėl savo dydžio vizualiai skaidomas į 
du tūrius. Į lauko ekspozicinės zonos pusę angare numatomi pakeliami vartai. Tai 
turėtų suteikti papildomo atraktyvumo, nes lankytojai, tarkim, galėtų stebėti, kaip 
vyksta mechanizmų- eksponatų remonto darbai. Visiems korpusams parinktos tos 
pačios apdailos medžiagos,  kad kompleksas atrodytų vientisai ir hormoningai. G/b 
gamyklėlė įkomponuota į bendrą ansamblį ir sudaro su pagrindiniu įėjimu centrinę 
kompozicinę komplekso ašį. Tuo pačiu sustiprina industrinio pastato idėją. 
 Pagrindinis įėjimas numatytas iš šiaurinės pastato dalies nuo atvažiavimo 
pusės. Erdvi galerija-foje (su kasomis, suvenyrų prekybos vieta, rūbine ir wc) 
paskirsto ir nukreipia lankytojų srautus į muziejaus patalpas, lauko ekspoziciją, 
administracinį korpusą , kuriame numatyta kavinė, universali bei psėdžių salės, 
svečių namai. Į administracinį korpusą numatytas  ir atskiras įėjimas iš lauko. Per 
galeriją taip pat yra patogus susisiekimas su ūkinių patalpų grupe ( sandėlis, 
dirbtuvės, darbuotojų patalpos) ir techninėmis patalpomis. Vertikalūs ryšiai tarp 
aukštų pritaikyti neįgaliųjų judėjimui (liftai) , numatyti evakuaciniai išėjimai iš visų 
korpusų. Žiūr. Pėsčiųjų ir aptarnavimo transporto  judėjimo schemą. 

Abu muziejaus korpusai jungiasi tarpusavyje per galeriją pirmame ir antrame 
aukšte. Ekspozicijos peržiūra projektuojama nuosekli ir kryptinga- nusipirkę bilietus 



lankytojai pereina visas sales ir grįžta į pradinį tašką , kad galėtų tęsti lauko 
ekspozicijos apžiūrą arba eiti į kavinę, posėdžių sales ir pan. Administracinis 
korpusas suprojektuotas taip, kad iš pagrindinio laiptų ir lifto mazgo darbuotojų ar 
lankytojų srautai nesikirsdami pasiskirstytų į jiems reikalingas zonas. Žiūr. 
Funkcinio zonavimo schemą. 
 Pastaų bei statinių konstrukcijai naudojamas metalinis ir g/b karkasas. 
Fasadų apdailai daugiasluoksnės plokštės su Cor-Ten metalo apdaila. Langams, 
vitrinoms ir stikliniam stogui naudojamos aliuminio konstrukcijos. Vidaus patalpų 
apdailai šviesios neutralios spalvos, sudarančios tinkamą foną eksponatams bei 
praktiškos medžiagos: lietas betonas, natūralus akmuo skalūnas, akmens masės 
plytelės. Numatomos energiją taupančios LED apšvietimo sistemos.  
Paliekama galimybė inžineriniams sprendiniams , mažinantiems pastato 
eksploatacijos kaštus. 
 
 
 
 
 
TECHNINIAI  EKONOMINIAI RODIKLIAI    

 

Sklypo plotas                                                                                   51240 m² 

Sklypo užstatymo intensyvumas                                                             17 % 

Apželdintas žemės plotas ( žaliasis  plotas )                                       29440 m² 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius        115 v. + 5 v. žn + 2 v. autobusams                                       

Sklypo užstatymo tankumas                                                                     6 %  

Pastatų  bendras  plotas                                                                    8733  m² 

Pastatų  tūris                                                                                  46000  m³ 

Aukštų skaičius                                                                                       1 - 4    

Pastatų  aukštis                                                                                  6 -15 m 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
              
                
 


