
Jūros terapijų centras Kopgalyje 

Vieta ir uždavinys 
 

Projektuojamas rekreacinės paskirties maudynių kompleksas Kuršių nerijos šiauriausioje 
dalyje – Kopgalyje. Esamas kontekstas natūraliai kuria architektūrinę idėją ir išraišką. Sklypas yra pailgas 
stačiakampis, kurio ribas formuoja žuvivaisos baseinas. Supanti aplinka yra itin unikali. Žvelgiant į rytus nuo 
sklypo matyti Senoji perkėla iš uostamiesčio centro, šiek tiek piečiau – delfinariumas bei jūrų muziejus, 
įkurtas sename forte, tad urbanistinis užstatymas nors ir minimalus, tačiau turi stiprią išraišką. Priešingas 
sklypo dalis supa spygliuočių miškas, už kurio prasideda kopos ir paplūdimys (pav. 1). Tad galima teigti, jog 
sklypą formuojantis žuvivaisos baseinas tarsi atskiria natūralų gamtinį audinį nuo urbanistinio užstatymo 
(pav. 2). 

Iškeliamas uždavinys – įsilieti į aplinką, apjungiant prieplauką bei esamus vertingus pastatus 
su unikalia Kuršių nerijos gamta. 

 

pav. 1 

pav 2. 



 
Idėja ir išpildymas 
 
 Projektuojamas pastatas ant urbanistinės ašies – žuvivaisos baseino. Tūris kuriamas pailgos 
kylančios formos, palei baseino viršutinės dalies ribas, taip uždengdamas jo duobę (kuri išsaugoma 
cokoliniame aukšte).  
 
 

 
pav. 3         
 

Projekto uždaviniui išpildyti, t.y. apjungti urbanistinę ir gamtinę Kopgalio dalis, parenkama 
tako, vedančio nuo prieplaukos link pajūrio, koncepcija. Pastatas veikia ne tik funkciškai. Jis tampa 
kraštovaizdžio architektūros dalimi - ryšys tarp abiejų nerijos krantų (pav. 3). Takas kyla stogu aukštyn nuo 
prieplaukos. Užkilus į aukščiausią pastato dalį įrengta apžvalgų aikštelė, nuo kurios vienoje pusėje matosi 
uostamiestis, marios, prieplauka bei aplinkiniai pastatai, o kitoje - pušų viršūnės, kopos ir jūra (pav.4). Nuo 
aikštelės, nulipus laiptais, toliau veda takelis spygliuočių mišku per kopas į paplūdimį.  

Siekiant kuo natūraliau integruoti pakankamai didelių gabaritų statinį, parenkamos 
atitinkamos apdailos medžiagos. Gamta, formuojanti pastato idėją, atveriama kaip įmanoma labiau iš 
pastato vidaus – projektuojamos skaidrios lauko atitvaros. Stiklas numatomas tamsintas, grūdintas, kad 
apsaugotų nuo kaitrios saulės. Fasadų ir stogo išraiška taip pat siejama su pajūrio aplinka – apdailai 
naudojamos šviesios natūralaus medžio žaliuzės, turinčios tankėjantį ritmą. Jomis taip pat pridengiamas 
pastato vidus nuo tiesioginių spindulių. Takas bei stogo terasa tvirtinami aliuminio profiliais, kurie taip pat 
dengti medžiu. 
 

 
pav. 4 



 
Projektui keliamų reikalavimų išpildymui, dėl energijos taupymo, parenkama atsinaujinanti 

šildymo sistema – geoterminis grindinis šildymas, kadangi vietovėje (pajūrio srityje) esantis gruntas yra 
tinkamas gręžiniams. Taip pat, 1/3 stogo dengiama reguliuojama fotovoltinių saulės modulių sistema.  
 
Funkcija 
 
 Pagrindinė pastato funkcija – rekreacinės paskirties maudynių kompleksas. Terapijų 
paslaugoms numatoma naudoti natūralius gamtos išteklius: projektuojamos purvo, jūros vandens 
mineralinės, aromatinės pušų ir kitos vonios. 

Projekte didelis dėmesys skiriamas racionaliam ir patogiam funkcinių ryšių sprendimui. Tūris 
turi labai išraiškingą pailgą formą. Tūrio ribos sutinka santykiu 1:7, dėl to labai svarbu teisingai parinkti 
evakuacinių laiptinių , horizontalių ir vertikalių ryšių vietas. 

Laiptinės projektuojamos palei šiauriausiąją atitvarą atstumais, atitinkančiais reglamentus. 
Tiesioginis išbėgimas į lauką numatomas viršutiniame aukšte. 

Pagrindinis įėjimas į kompleksą projektuojamas rytiniame pastato taške. Iš jo patenkama į 
cokolinį aukštą. Lankytojai sutinkami bendroje vestibiulio zonoje. Toliau, einant plačiu koridoriumi, 
patenkama į restorano zoną, atitvertą stikline pertvara. Tiesiai koridoriaus gale – konferencijų salės 
kompleksas. O šalia - laiptai, kuriais užkilus į viršų atiduriama pagrindinėje rekreacinio komplekso zonoje. 
Komplekso lankytojai nukreipiami į vandens ar sporto zonas pro persirengimo patalpas. Žiūrovai, atvykę 
stebėti vandens sporto varžybų, koridoriumi nukreipiami tiesiai į tribūnų zoną.  Vandens zonoje numatomi 
trys baseinai viduje, vienas - lauke, taip pat pirtys, įvairios terapinės vonios, masažų patalpos (pav. 5). 
 

pav. 5 
 

Apibendrinimas 
 

Pastatas projektuojamas unikalioje aplinkoje, dėl to didelis dėmesys skiriamas būtent jai. 
Siekiama suderinti urbanistinius, estetinius bei praktinius principus. Kompleksas vietovėje turi būti ne tik 
patrauklus, bet ir per daug neišsiskiriantis iš konteksto, dėl to kuriama pagrindinė idėja – natūraliai 
integruotis į aplinką, sutvirtinant ryšį tarp esamų objektų. Gamtai artima pastato funkcija (naudojami įvairūs 
gamtos ištekliai komplekso paslaugoms) ir išorės išpildymas (pastatas veikia kaip jungtis tarp abiejų nerijos 
krantų). Kuriamas stiprus traukos centras vietos gyventojams bei miesto svečiams. Objektas tampa 
architektūriniu akcentu, pritraukiančiu lankytojus iš miesto į natūralios gamtos aplinką. 



 

 



 

 

 


