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2RIBA

ĮVADAS 

Žodžio riba reikšmė lietuvių kalboje

1. erdvės ar laiko tarpų skiriamoji vieta.
2. mirgėti. Žvaigždės danguje ribte riba. 

3. ribuliams darytis, ribuliuoti.

Projekto idėja užkoduota dviejose minties gijose:  konkrečioje ir abstrakčioje. 
Tai racionalios architektūrinės koncepcijos ir  meninės intepretacijos mintys. Siekiant 
vientiso sprendinio šios iš prigimties skirtingos mintys veikia išvien. 
 
Planuojamo objekto - “Jūrininkų sveikatos priežiūros centro“ (JSPC) sklypas yra riboje 
tarp, įvairių tipų užstatymo teritorijų, kurios susiklostė dėl   skirtingų istorinių aplinkybių. 
JSPC projekto ideja - savo architektūrine išraiška margame urbanistiniame audinyje būti 
tarpine ramybės stotele.  

Žmogui pasiekus savo sveikatos ribas apsilankoma urbanistinėje riboje esančiame JSPC.
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URBANISTINĖ IDĖJA

JSPC pastatas projektuojamas centrinėje miesto dalyje, Špichuto dvaro mikrorajone,  tarp dviejų 
pagrindinių miesto arterijų - Minijos gatvės ir Taikos prospekto. Vakarinėje dalyje kvartalas 
ribojasi su uosto teritorija, kuri pasižymi stambaus mastelio pramoniniu užstatymu. Šiaurinėje 
dalyje - su galinio pylimo ir senamiesčio teritorijomis, kuriuose dominuoja 1-3 aukštų perimetrinis 
užstatymas. Vakarinėje dalyje - su Baltikalnio ir Rumpiškių mikrorajonais, kuriuose dominuoja 
tipinės statybos daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas. Pietinėje dalyje su Gėlių kvartalo 
mikrorajonu, kuriame dominuoja sodybinio 1-2 aukštų užstatymas. 

Išlaikant Špichuto dvaro rajonui būdingą aukštingumą ir tankumą, išlaikomas 1-3 aukštų 
perimetrinis užstatymas, o ramia architektūrine išraiška sukuriame  tarpinę ramybės stotelę 
daugiasluoksniame urbanistiniame audinyje. 

INFRASTRUKTŪRA IR GAMTINIAI ELEMENTAI

Projektuojamą pastatą lengva pasiekti viešuoju transportu, iki artimiausios viešojo transporto stotelės 
esančios Taikos prospekte mažiau 500 metrų. Projekto sprendiniai 
integruoja esamą dviračių takų ir pėsčiųjų takų infrastruktura.  Išaugomos esamos apsodintos Bijunų ir 
Birutės gatvių brandžių medžių alėjos.  

2 pav. Žaliųjų erdvių schema 

1 pav. Situacijos schema 

3 pav. Infrastruktūros schema
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SKLYPO  PLANO SPRENDINIAI

DETALIOJO PLANO REIKALAVIMAI
Projekto sprendinys detaliojo plano reikalavimus iš esmės atitinka. Po sklypų sujungimo užstaty-
mo tankumas neviršija leistinų 17%. Koreguojama užstatymo zona. Gatvės radonoji linija išsau-
goma. 

TRANSPORTO JUDĖJIMAS
Iš Birutės g. projektuojami du įvažiavimai šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyje, organizuojant eismą 
ratu. Greitosios pagalbos automobiliui numatomas privažiavimas  šiaurinėje sklypo dalyje, greta 
darbuotojų įėjimo su pakankamo dydžio liftu, perkelti pacientus su neštuvais. Požeminės auto-
mobilių aikštelės (su 90 aut. saug. vietų) rampa projektuojama rytinėje sklypo dalyje, siekiant 
išvengti avaringo automobilių judėjimo trajektorijų susikirtimo su antžeminę automobilių stovė-
jimo aikštele (su 33 aut. saug. vietomis) ir padidinti patekimo į aikštelę pralaidumą. Prie pagr. 
įėjimo įrengiamos dviračių laikymo sistemos ir neįgaliųjų stovėjimo vietos. 

PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMAS
Naujai projektuojamas sveikatos priežiūros centras integruojamas į esamą pėsčiųjų takų tinklą. 
Atsižvelgiama į tai, kad didžiausias pėsčiųjų srautas bus iš Birutės g. pėsčiųjų takų, todėl cen-
trinėje pastato dalyje formuojams pagrindinis įėjimas. Antras įėjimas petekimui iš automobilių 
stovėjimo aikštelės formuojamas rytinėje pastato dalyje.

GAMTINIAI ELEMENTAI
Sklypo teritorijoje esami vertingi medžiai išsaugomi. Reagauojant į pastato vidaus struktūrą  so-
dinami nauji medžiai šiaurinėje ir pietinėje pastato dalyje, formuojama apželdinta juosta reaguo-
janti į tūrio skaidymą rytinėje sklypo dalyje. 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Atliekos rūšiuojamos ir kompostuojamos šiaurinėje sklypo dalyje esančiuose atliekų rūšiavimo 
konteineriuose (2). Čia numatomas patogus privažiavimas atliekų perdirbimo tarnybos automo-
biliui. 

4 pav. Sklypo planas
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

JSPC pastatas siekia pabrėžti ribą tarp sterilios pastato funkcijos ir daugiasluoksnio išorinio 
architektūrinio ir urbanistinio konteksto.  

Stačiakampio gretasienio forma simetriškai skaidoma į tris tūrius, pabrėžiant įėjimo į JSCP 
vietą. Savo skirtinga nuo kitų dviejų tūrių proporcija ir skaidriu medžiaginiu sprendiniu cen-
trinis tūris pabrėžiamas kaip esminė erdvinė  riba  tarp vidaus ir išorės. Tai lankytojų srautus 
paskirstanti erdvė, kurią juosia aiškiai matomi, erdvūs ir orentuotis padedantys pacientų lauki-
amieji. Kiti du tūriai savo ramia išorine išraiška įprasmina sterilią JSPC funkciją. 

Vidaus sodų integravimas į pastato struktūrą tampa natūralios šviesos šaltiniu  ir sukuria koky-
biškas ir patogias laukiamųjų erdves. 

5 pav. Tūrio formavimo diagrama 

6 pav. Funkcinio zonavimo aksonometrija

FUNKCINIS ZONAVIMAS

Pastatas suprojektuotas taip, kad pacientai lauktų vienoje erdvėje ir gydytojai juos vizitui pakviestų  iš pa-
togiai įrengtų laukiamojų erdvių. Aplink centrinį holą, kuris tampa centrine viso pastato ašimi, kiekviename 
aukšte simetriškai dėstomi du kiti laukiamieji, kuriuose vizito laukia iš registratūros nukreipti pacientai. Iš 
centrinio holo lengvai pasiekama konferencijų salė. Taip pat projektuojamas tiesioginis ryšys iš automobilių 
stovėjimo aikštelės į foje. Atsižvelgiant į įvairius poliklinikos lankytojų poreikius projektuojant, siekta kurti 
kuo kompaktiškesnį pastatą, tokiu būdu trumpinant kabinetų pasiekimo kelią ir kuriant šviesias tarpines 
pacientų laukimo erdves.
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INTERJERAS

Interjere įvedant medinės apdailos ir gyvų augalų elementus, siekiame sukurti sterilios, bet tuo pačiu 
ir jaukios poliklinikos įvaizdį. Visos vidaus apdailos medžiagos ilgaamžės, pritaikytos intesyviems žmonių 
srautams. Grindų danga numatomos Terazzo  (poliruoto lieto betono su inkrustuotais akmenėliais) 
grindys. Sienų apdaila - termomediena. Kuriant saugią aplinką, stiklinės vitrinos apsaugotos atmušikliais, 
liftų kampai apsaugoti nuo pažeidimų, kurie galėtų įvykti susidūrus su vežimėliu ar pan. 

Projekte įgyvendinami septyni svarbiausi veiksniai, prisidedantys kuriant sveikesnę aplinką darbo vietoje: 
patalpų oro kokybė ir ventiliacija, komfortiškas temperatūros reguliavimas, natūralus apšvietimas, tri-
ukšmą sulaikančių medžiagų naudojimas, patogus patalpų suplanavimas, augalai patalpų viduje, gamtą 
primenančios spalvos ir medžiagos interjere, patogus susisiekimas viešuoju transportu ir dviračių takais, 
įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.

7 pav. Foje vizualizacija

8 pav. Vidinio kiemelio vizualizacija
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TVARUMAS

Projektuojant JSPC pastatą siekėme sukurti kompaktišką ir racionalų pastatą, tausojantį gamtos išteklius 
ir eksploatacijai reikalingus resursus. 

ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS
Pastato šildymui numatomas geoterminis šildymas. Tai itin tikslinga pajūrio teritorijose. Temperatūrą pa-
talpose palaikoma individualiai , naudojant automatinius sensorius. 

VĖDINIMAS
Centrinis skaidru pastato tūris - projektuotas kaip dalinės natūralios ventiliacijos generatorius: per angas 
perdangose kylantis šiltas oras formuoja oro trauką iš patalpų ir išmetamas per automatiškai varstomas 
angas stoglangio plokštumoje. Pagal specifinius gydytojų kabinetų poreikius oras paimamas ir grąžinamas 
į lauką naudojant efektyvius rekuperatorius. 

VANDENS SUVARTOJIMAS
Lietaus vanduo surenkamas ir panaudojamas želdinių laistymui. Taip pat visame pastate naudojami sen-
soriniai taupieji maišytuvai. 

NATŪRALUS APŠVIETIMAS
Langai su saulės kontrolės stiklo paketais. papildomą šešėlį sudaro perforuoti fasado elementai. 

INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI
Visos reikiamos komunikacijos jungiamos prie miesto tinklų. Dalį suvartojamos energijos numatoma gauti 
iš ant stogo įrengiamos saulės kolektorių sistemos. 

FASADAS 
Pasirinkto fasado meninė idėja - ribuliavimo įspūdžio kūrimas. Fasado apdailai pasirinktos  banguotos 
perforuoto metalo plošktės.  Perforuoto metalo plokščių sistema leidžia kontroliuoti tiesioginių saulės 
spindulių patekimą į patalpą ir padeda užtikrinti geras apšvietimo sąlygas gydytojams ir pacientams. 
Atsižvelgiant į specifinius gydimo įstaigų insoliacijos poreikius, perforuotų akučių dydis parenkamas 
techninio projekto metu. 

10 pav. Fasado detalė

9 pav. Tvarumo diagrama
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PAGRINDINIAI PROJEKTO TECHNINIAI IR 
EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Vnt. Kiekis

I SKYRIUS
SKLYPAS 

Sklypo plotas m2 5046
Sklypo užstatymo intensyvumas % 0.29
Sklypo užstatymo tankis % 16

II SKYRIUS
PASTATAS

Pastato bendras plotas m2 2308
Reabilitacija 332
Šeimos medicina 528
Odontologija 394
Gydytojai specialistai 115
Diabetas 14
Profilaktinis sveikatos tikrinimas 53
Radiologija 56
Laboratorija 103
Administracinės patalpos 157
Mokymų/konferencijų salė 74
Aptarnavimo patalpos 190
Darbuotojų poilsio patalpos 140
Techninės/pagalbinės patalpos 188

Aukštų skaičius vnt. 3
Pastato aukštis m. 10
Energinio naudingumo klasė A
Automobilių vietų skaičius vnt

Antžeminių 33
Požeminių 90


