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Teritorijos 
pavadinimas

S S G G Rodikliai Pastabos

teritorija
1. Objektas formuojamas 

2.

3.

4. Miesto centre 
koncentruojami 

objektai.

1.
parkavimas 
bendramiestis.
2.

teritorija, kurios vizija 

3.

4.
susisiekimas 
automobiliais ir 

1.

2.

3.
spektaklius ant vandens, 

4.

5. Galimas vandens 

kas aktualu kaip uostui.
6. Naujas miesto 
simbolis atplaukiantiems 

7. 
teatro veikla

1. Komplikuotas 
parkavimas.
2.
statybos metu.
3. Susiformavusios 
augmenijos ir 

4. 
akvatorija.   

1.Sklypo plotas 
8947  m2

2.

3.

16800 m2

4.
105000 m3

5.Pastato bendras 
plotas 13600 m2

6.
 700 vt 

+250 vt
7.
80mlj.

(vienas pasukamas, 
kitas – pakeliamas)

Atgimimo 1. -
miesto dalis
2.
sklypo vieta miesto 
kontekste, teatro 
tradicijos, svarba 

3.

urbanistinis tankumas.
4. Patogus susisiekimas

1. Komplikuotas 
funkcinis statinio 

sklype.
2. Sunki adaptacija 
kardina
per beveik 6 

1.
regeneracija –

2. Racionalus 

3.

1.
miesto centr sukelia 

gyventojams

1.Sklypo plotas 
10210  m2

2.

3.

16000 m2

4.
121500 m3

5.Pastato bendras 



5. 
rekonstrukcija.
4.

5.

6.

7.
SUPER miestui!
8.

nauji traukos objektai.
9. Galimy
etapais, palaipsniui 

plotas 13600 m2

6.

+250 vt
7.
90 mlj.

skveras
1. Teritorija miesto 

2.
aplinka -

3.
turizmo/apgyvendinimo 

1. Nepakankamai 

nepatogus 

2.
trukumas.
3.
esamo muzikinio 

1. 

sujungimas (Tabako 
fabrikas, Jono kalnelis, 

susidarymas.
2. Naujas tiltas sujungia 
krantus, sujungiamos 

3. -

1. Parko dalies 

kirtimas.
2. 

objekto atsiradimas 
gali sukelti 
ne
teritorijos 
gyventojams.

1.Sklypo plotas 
23800  m2

2.

3.

24000 m2

4.
109830 m3

5.Pastato bendras 



4.
naudojamoje teritorijoje -

gali

teatro.
4. 

paskirties teritorija.

4. Muzikinio teatro 

skati

5. Vandens transporto 
vystymas, naujos 

teatro veikla

plotas 19380 m2

6.
00 vt 

+250 vt
7.
86 mlj.

Vasaros 
estrados 
teritorija

1.Stiprus teritorijos 

Vasaros estrada -

mis. 

-

2.Geras susisiekimas 

transportu miesto ir 

elio ir 

1.
muzikinio teatro vieta
2. Teritorija nuotlusi 
nuo miesto centro
3.

4.
turizmo / 
apgyvendinimo / 

str

1.
-

atsiradimas teritorijoje 

pagalba gretima 
esantiems 
apgyvendinimo / 
maitinimo objektams, 

2.

1.

Naujo svarbaus 
objekto atsiradimas 

dalyje gali paskatinti 

2.

3.
kaip ramios poilsio 
zonos, keitimas. 

1.Sklypo plotas 
10760  m2

2.

3.

26000 m2

4.
80000 m3

5.Pastato bendras 
plotas 10000 m2

6.
sk
+250 vt
7.
70 mlj.

Kaina be estrados 
rekonstrukcijos



3.

Teritorija yra miesto 

turtinga gamtine / 
rekreacine aplinka. 

-
poilsio parkas, 
Mumlauki

4.
aplinka. 2km spinduliu 
yra du universitetai, 

BP numatoma 

dalyje. 
5.

nebuvimas mieste ir 
apskrityje
6.

estrada, poilsio parkas, 

kompleksinis 
atgaivinimas, vystymas ir 

3.

-

- -
miesto cenrte.
4.

5.
atviru dangumi) 
repertuaro i
atviro teatro koncepcijos 

teatro veikla

4. Radikaliai pakeista 
teatro vieta gali 

miesti


