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OBJEKTO APRAŠYMAS

Šiaulių Gegužių progimnazijos (iki 1990 buvusi Šiaulių 13-oji vidurinė mokykla ir iki 
2010 Gegužių vidurinė mokykla) pastatas pastatytas pagal tipinį tarybinio laikotarpio 
Miesto projektavimo instituto projektą Nr. 222-1-94/70. Tuo laikotarpiu mokykla buvo 
numatyta 1284 vietai su prailgintos dienos grupėmis. Projektas buvo skirtas statyti vie-
tovėse su normaliomis geologinėmis sąlygomis, 2 ir 3 klimatinėje zonoje su 21° normine 
temperatūra. Projektas priimtas vykdymui 1970. Pagrindinių edukacinių erdvių orient-
acija – pietų ir vakarų. Mokykla pastatyta ir atidaryta  1972 metais. Nuo 1974 mokyk-
loje vykdomas susitiorintas dailės mokymas
Mokyklos pastato bendrasis plotas – 7050 m2, tūris – 27560m3. 
Mokyklos išorė buvo renovuota (modernizuota) pagal 2009 metais .

Šiuo metu mokykloje 88 darbuotojai, 81 mokytojai, mokosi 820 mokiniai.



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ KONCEPCIJA

Siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę mokyklose (progimnazijose ir pagrindinėse), 
būtina modernizuoti fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t.y. kurti mokinių ir mokytojų 
poreikius atitinkančias edukacines erdves. Siekiant šių tikslų projekto įgyvendinimo 
metu bus sukurta modernios edukacinės erdvės vizija – parengta projektavimo užduo-
tis, jos pagrindu parengti projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas mokyklos eduk-
acinėms erdvėms modernizuoti.
Pagal parengtą techninį projektą bus rekonstruota / suremontuota pasirinkta progimna-
zijos edukacinės erdvė, bus atliktas patalpų dalies remontas / rekonstrukcija, sumontuo-
ta įranga ir baldai.
Projektą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras bendradar-
biaujant su Vilnius dailės akademija. Projekto partneris bus numatytas Šiaulių miesto 
savivaldybė, kurios pavaldume esančioje progimnazijoje bus atnaujinta inžinierinė in-
frastruktūra.



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI nagrinėti kaip etapinės pastato kaitos modelis, kuriame 
pirmuoju etapu (variantu) siūloma modernizuoti esamas vidaus ir išorės edukacines 
mokyklos erdves, joms suteikiant naujos kokybės be pastato plėtros, antrajame etape 
(variante) siūloma pastato plėtra su papildomais pastatais, siekiant patenkinti didė-
jančius mokyklos ploto poreikius ir maksimaliai pritaikyti jos edukacines erdves šiuo-
laikinams ukdymo poreikiams.  Pagal siūlomą modelį pirmojo etapo (variant) sprendin-
iai neįtakoja galimybių laipsniškai modernizuoti ir realizuoti antrojo etapo (varianto) 
sprendinių.



MOKYKLOS MODERNIZAVIMO PROCESUS siūloma pradėti nuo mokyklos vizijos, 
misijos ir tapatybės įtvirtinimo bei programavimo, pagal kurias jos raida galėtų būti 
programuojama kaip ilgalaikis ir gyvybingas procesas. Siūloma mokyklos kryptis – 
meno technologijų ir technikos (eksperimentinė) ugdymo aplinka, kuri sutelkus resur-
sus, įrengiius ir patirtį, leistų mokyklai tapti save kuriančiu objektu - dirbtuve, kuri 
turėdama tinkamą gamybinę bazę ir minimalią eksperimentinę ir įrangą galėtų pati 
palaipsniui realizuoti modernizavimo etapus - pasigaminti įrangą ir/ ar baldus. Pagal 
tokį principą mokiniai patys galėtų realiai kurta savo mokyklos aplinką.
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1 ETAPAS
(variantas)

Juo numatoma modernizuoti visos bendrojo naudojimo erdvės – koridorius, holus, val-
gyklą, biblioteką su skaitykla bei edukacines funkcijas išplėsti į esamus mokyklos 
kiemus, juose įrengiant lauko klases skirtingo amžiaus mokiniams skirtingame kieme.  
Šių erdvių modernizavimas yra esminis, siekiant keisti mokyklos tapatybę ir įvaizdį, bei 
pritaikant mokyklos erdves šiuolaikiniams edukacijos reikalavimams.



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 etapo (varianto) atveju siūloma aptverti mokyklos teritoriją. Aplink mokyklos pastatą skirtingose zonose 
siūloma įrengti skirtingos paskirties reprezentacines, edukacines ir rekreacines erdves. Automobilių parka-
vimui, laikantis teisės normų reikalavimų atstumu arčiau nei 15-25m, vietos nenumatoma. Projektiniai 
pasiūlymai numato naikinti automobilių stovėjimo vietas iš dabartinių kiemo erdvių. Siūloma automobilių 
parkavimui vietos šalia esamų privažiavimų. Automobilių poreikis – 27 vietos, dviračių poreikis pagal STR 
2.06.04:2014 – 41.  Pagrindinė mokyklos aikštė, numatoma dabartinėje vietoje. Joje siūloma įrengti dviračių 
stovėjimo aikštelę bei amfiteatrą reprezentaciniams mokyklos renginiams. Šios aikštės danga siūloma for-
muoti ją papildant kiekvienos mokinių laidos sukurtomis ir pagamintomis plytelėmis (gabaritas 1mx1m). 
Vakarinėje mokyklos sklypo dalyje siūloma formuoti absolventų alėja, kurioje susitikę buvę mokyklos mok-
iniai galėtų sodinti medžius savo laidos susitikimo proga. Šioje teritorijoje taip pat galėtų būti įrengtas 
mikro skulptūrų parkas. Pietinė mokyklos sklypo dalis siūloma plėtoti kaip mokytojų parkas, kuriame galėtų 
būti įrengti nedideli atminties objektai buvuisems mokyklos mokytojams bei žmonėms, nusipelniusiems 
mokyklai. Šios dvi sklypo dalys siūlomos kaip ramaus poilsio zonos su kultūrine funkcija. Sklypo šiaurinė ir 
rytinė dalys siūlomos vystyti kaip aktyvaus poilsio zonos su treniruokliais ir kita tam tikslui skirta infra-
struktūra. 
Abu kiemus siūloma uždaryti.

SKLYPO PLANO DALIS



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 etapo (varianto) realizavimo metu pertvarkomas pagrindinis holas. Prie jo į bendrą sistemą funkciškai 
ir vizualiai jungiamos kitos svarbios bendravimui ir edukacijai erdvės:

a. Mokyklos valgykla pertvarkoma į multifunkcišką bendravimo ir neformalios edukacijos erdvę, pa-
naikinant pertvarą ir apjungiant ją su holu. Šalia šios erdvės organizuojamas mini bufetas. Valgyklos 
erdvė siūloma skaidyti į kelias skirtingo naudojimo mikro zonas – pusiau uždarus boksus, erdvę su mo-
biliais stalais ir greito prisėdimo palei langą erdvę. Valgyklos maisto padavimo zoną siūloma atskirti 
mobilia pertvara, kuri leistų izoliuoti šią erdvę, kaip virtuvė neveikia. Šalia šios zonos siūloma perkelti 
praustuvus. Taip pat valgyklos erdvė siūloma apjungti terasa su šalia esančiu kiemu, vietoje vieno 
lango įrengiant išėjimo duris.
b. Pagrindinis holas šalia laiptų siūlomas apjungi su kiemu. Taip pat pirmame aukšte siūloma įrengti 
skaityklą ir šalia jos į pirmąjį aukštą perkelti biblioteką, kuri vizualiai būtų sujungta su galerija stiklo 
pertvaros pagalba. Tai leistų sukoncentruoti edukacines pirmojo aukšto funkcijas į vieną visuomeninį 
mazgą ir stipriai įtakotų šių erdvių gyvybingumą. Galerijos erdvė siūloma taip pat sujungti su kiemu, 
vietoje langų įrengiant išėjimus į kiemą, ir įrengiant terasuotą amfiteatrą. Jis pajungtų esamus laiptus 
su kiemo erdve.

PASTATO DALIS



c. Siūloma pertvarkyti meno ir dirbtuvių korpusą taip, kad pagrindinės jungiančios koridorių erdvės 
būtų sutelktos aplink kiemą, kas leistų užtikrinti galimybes iš šio korpuso patekti į jį, bei suteiktų gal-
imybes plėtoti šį korpusą su nauju užstatymu ateityje.

d. Pradinių klasių mokymosi korpuso holai siūlomi pertvarkyti taip, kad kiekviename aukšte būtų 
įrengtos atpažįstamos erdvės su spintelėmis ir įranga poilsiui. Šios erdvės suformuotos suteikiant gal-
imybę tiek aktyviam, tiek ir ramiam vaikų poilsiui. Hole siūlomos įrengti nišos buvusių langų vietoje ir 
amfiteatro prototipo laiptai palei langus. Šias erdves siūloma naudoti kaip multifunkciškas edukacines 
taip pat.

e. Visos viešosios pirmojo aukšto erdvės vizualiai ir funkciškai apjungiamos su kiemais. Juose siūloma 
įrengti terasas su stogeliais, kurie kiekvieną minima erdvė praplėstų į lauką ir suteiktų galimybę jas 
naudoti kaip lauko klasę.



GARSĄ IZOLIUOJANTYS SPRENDINIAI

Visose viešo pobūdžio erdvėse prioritetas skiriamas medžiagų sprendiniams, kurie mažintų garso sklaidą. 
Valgyklos, skaityklos ir holų erdvių lubos siūlomos segmentuoti skirting būdu, įrengiant elementus ir seg-
mentus “užrakinančius| garsą. Skaityklos ir bibliotekos erdvių grindys siūlomos iš aukšto atsparumo seg-
mentinės kiliminės dangos, holų ir kitų patalpų grindų dangą – pvc arba guma. Dalis šių patalpų sienų 
siūloma apdailinti segmentiniais vertikaliais medžio elementais, kas taip pat leistų sumažinti garso sklaidą 
jose.
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2 ETAPAS
(variantas)

Juo numatoma edukacinių mokyklos erdvių plėtra įrengiant naują galerijos korpusą, 
taip pat išplėčiant sporto salės persirengimo patalpas, išplėčiant meno technologijų ir 
dirbtuvių korpusą. Šie plėtros veiksmai siūlomi nenaikinant 1 etapo (varianto) sprend-
inių, tik juos kai kuriuose vietose modifikuojant ir perkeliant.



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2 etapo vykdymo metu sklypo plane toliau plėtojamos ir įgyvendinamos pirmojo etapo idėjos, irengti-
nas dviračių stovėjimo aikšyelės stogas.

Atsižvelgiant į 1 etapo sprendinius, siūlomi keli nauji priestatai ir korpusai. Pradinių klasių mokymo 
korpuso pusėje siūloma įrengti galerijos erdvė ir vienos klasės plėtra į kiemą. Naujoms terasoms 
panaudojami anksčiau įrengtos terasos segmentai.
Šalia pagrindinių laiptų, organizuojama dengta galerija, sujungianti laboratorijų korpusą su holu ir 
su nauja sporto salės persirengimo patalpų dalimi, kuri siūloma išplėsti šalia esamos sporto salės. 2 
etapo metu taip pat siūloma išplėsti ir meno technologijų – kūrybinių dirbtuvių korpusą, kuris taptų 
mokyklos technine – technologine baze, kur galėtų būti gaminama jos poreikiams skirta nesudėtinga 
įranga, baldai ir elementai.

SKLYPO PLANO DALIS

PASTATO DALIS
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