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     ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

“Keliaujant vingiuotais krašto keliais, seni koplytstulpiai, kaip nebylūs tarnai iš praeities, 
sveikino naujus atvykėlius...”
Architektūrinė idėja semiasi įkvėpimo iš vietos elementų ir natūralistinio konteksto, 
mažosios architektūros, tradicijų ir medžiagų. Išrinkome tokias detales, kurios atrodė 
koduoja glaudų ryšį su gamta ir mūsų kultūra: koplytstulpiai, ėdžios, šieno kupetos, sodai ir 
pan.. Siekta interpretuoti minėtus komponentus ir išreikšti juos kuo paprastesnėje ir 
primityvesnėje formoje. Taip forma virto trikampių kodifikacija: tūris trikampis, nors ir 
netaisyklingas, laikantys piliastrai sudaro trikampių „V“ grupes.

Projektu norėta pasiūlyti „sugrįžti“ į laukinę gamtą. Nameliai medyje tarsi „sodai“, 
kuriuose naujos kartos galėtų vystyti jautrų kontaktą su aplinka, o senosios – atpažinti tai, 
kas pamiršta. Tai tarsi edukacinis projektas: nutolus nuo miesto, atrasti primityvią būtį 
gamtos glėbyje.

KONTEKSTAS

Radailės dvaras, kuriame yra įsikūręs restoranas, pirčių kompleksas bei viešbutis, yra 
nedideliame Radailių kaime, Klaipėdos rajone. Pirtys įrengtos ant vakarinio tvenkinio 
kranto ir yra dalinai įgilintos po žeme. Visas kompleksas siūlo įvairias poilsio ir pramogų 
paslaugas ir yra turistinis traukos taškas.

Prie rytinės tvenkinio pakrantės įrengtas natūralaus dydžio  muliažų Dinozaurų parkas 
– vienas didžiausių Baltijos šalyse. Ekspozicinis takas veda tiek atviroje laukymėje tiek 
miško zonoje su senais ąžuolais.

Projektuojamo namelio zona yra vaizdingoje rytų tvenkinio pakrantėje, ribojama 
panoraminio tako bei vandens. Skirtoje aikštelėje auga ąžuolai ir liepos.

PROJEKTO KONCEPCIJA

Atsižvelgiant į kontekstą, norėjosi pasiūlyti tokį projektą, kuris galėtų laisvai adaptuotis 
besikeičiančioje aplinkoje ir netaptų dominuojančiu elementu. Modulinio projekto idėja 
atrodė labai patraukli, galinti prisitaikyti prie poreikių pradedant nuo minimalaus elemento ir 
besiplečiant į kombinuotus derinius. Vieno modulio plotas yra 17,0 kv.m – tai minimalus 
plotas paskaičiuotas elementariems poilsio poreikiams 1-2 asmenims. Modulius galima 
grupuoti. Pavyzdziui 4 asmenų šeimai siūlytume 2 modulius – 34,0 kv.m, 
besikomunikuojančius per terasą.

Namelio dydis ir forma leidžia kuo atsargiau įsikomponuoti prie medžių, nepakenkiant 
jiems, kadangi namelio konstrukcijai nereikia nei jungtis ar šlietis prie kamienų.

TIPOLOGIJA

Natūralistinis kontekstas yra dominuojantis teritorijoje, todėl projekto adaptacijai ir 
galimai plėtrai išskiriame tris užstatymo tipus: pavienis, grupinis, mišrus. Pavienio namelio 
modelis gali būti grupuojamas į 2-4 vienetų „kekes“, besijungiančias per atvirą terasos 
platformą. Nameliai išlieka kaip autonominės konstrukcijos struktūros, galima tik varijuoti 
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funkcijas pagal poreikius (namelis dviem, namelis kaip svetainė ar miegamasis, ir pan..).

MEDŽIAGOS IR STRUKTŪRA

Gana „skurdi“ medžiagų pasirinkimo įvairovė yra kaip tikslas paprastai ir ekonomiškai 
statybai (beveik autokonstrukcijos principas). Pagrindinė naudojama medžiaga 
konstrukcijoms ir apdailai yra vietos mediena (stulpai, paneliai, skiedros). Pavyzdžiui 
drebulės skiedros nereikalauja jokių impregnantų ar papildomų padengimų, nes yra 
atsparios atviroms ir besikeičiančioms klimatinėms sąlygoms. Kolonos ir paneliai galėtų 
būti padengti natūraliais aliejais. Visi šie pasirinkimai buvo tikslas sumažinti agresyvių 
cheminių medžiagų panaudojimą. Šilumos ir garso izoliacijai parinkta kamštinė medžiaga, 
išgaunama iš kamštinio medžio žievės. Nors ši izoliacija nėra vietinės tradicijos, tačiau tai 
ekologiškas sprendimas. Plieninės movos struktūros stabilumui bei stiklo paketų langai 
užbaigia pasirinktų medžiagų sąrašą.

 

ENERGIJA IR VANDUO

Geografinė padėtis padiktuoja naudotis kombinuotais atsinaujinančios energijos 
ištekliais. Nėra prasmės pasikliauti tik vieno tipo energijos šaltiniu, todėl pateikiam kelis 
galimus naudingus šaltinius ir metodus namelio energetinėm sąnaudom sumažinti:

– helioterminė orientacija
– natūrali ventiliacija
– lietaus ir buitinio vandens surinkimas ir pakartotinis panaudojimas
– atsinaujinančios elektros energijos generatoriaus įrengimas

ORIENTACINĖ KAINA

Vieno namelio modulio plotas yra 17,0 kv.m. Keturių asmenų šeimai siūlytume dviejų 
namelių grupę komunikuojančią per atvirą terasą, tokiu būdu turetume 34,0 kv.m bendro 
ploto. Modulio pasirinkimą paliekame užsakovui, todėl orientacinei kainai paskaičiuoti 
pateikiame:

- statybų kaina – 1000 eu/kv.m
- vidaus įranga/baldai vienam moduliui – 2000 eu
- nenumatytiems darbams rezervas – 5% nuo bendros sąmatos 
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