








Kauno Vinco Kudirkos progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Trakų g. 39. 
Mokykla vykdo -  pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas. 

Progimnazijos pastatai ir teritorija yra vaizdingoje miesto vietovėje prie parko, Naujamiesčio rajone, urbanizuotoje miesto aplinkoje.
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TRUMPAS OBJEKTO APRAŠYMAS

Kauno Vinco Kudirkos mokykla veiklą pradėjo dar 1929m.  Tais metas pastaytas pagrindimis mokyklos pastatas, patenkantis į NKV – Kauno 
Najamiesčio teritoriją. 1965 m. pastatytas pirmasis mokyklos priestatas,   1974 m. antrasis priestatas. 

Moklyklos pastatų bendras plotas: 3298,91m², iš jų: 
mokyklos pastato - 1634,83m², 
pirmo priestato - 2126,89m², 
antro priestato - 1121,19m².

2015-2016 m. mokykloje buvo: 

bendras mokinių skaičius - 738, 
administracija - 5, 
mokytojų skaičius -  53, 
klasių komplektų skaičius – 28, 
aptarnaujančio personalo - 17. 

Mokykloje šiuo metu yra: 

1 klasių – 2,  
2 klasių – 3, 
3 klasių – 1, 
4 klasių – 2, 
5 klasių – 4, 
6 klasių – 5, 
7 klasių – 5, 
8 klasių – 6;
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A variantu numatoma rekonstruoti / modernizuoti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastatų vidaus erdves, nedidinant pastatų tūrių.

VARIANTAS A

A



A

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Progimnazijos pastatai „L“ forma išsidėstę šiaurės vakarų sklypo dalyje, senasis mokyklos korpusas prisišliejęs prie Trakų gatvės, vėliau statytieji 
priestatai ribojasi su Sopranų gatve. Pietrytinėje pusėje  sklypas ribojasi su privačiais sklypais. Progimnazijos kiemas – pagrindinė laisvalaikio / 
edukacinė lauko erdvė yra pietryčių sklypo pusėje. 

Pirmuoju projektinių pasiūlymų variantu planuojama pilnai sutvarkyti ir įsavinti, progimnazijos lauko erdvę, iš kiemo „išvaryti“ automobilius. 
Tuo tikslu numatoma įrengti: lauko amfiteatrą – 790m², multifunkcinę sporto / laisvalaikio aikštelę – 1700m², naujai suformuotus želdynus – 180m². 
Lauko amfiteatras lyginant su kiemo aikštynais suprojektuotas –1.60m altitudėje, amfiteatras turi tiesioginį patekimą į rūsyje įrengtas patalpas.
Pietinis patekimas į mokyklos pastatą numatomas per tiltelį. Šis aukščių perkritimas kiemo erdvę sudalina į atskiras funkcines zonas: aktyviają - sporto, 
laisvalaikio ir pasyviąją - mokyklos visuomeninę, kultūrinę. 
Pietinėje sklypo pusėje, nuo Tenorų gatvės numatytas ūkinis įvažiavimas į teritoriją, bei dalinė automobilių stovėjimo aikštelė. 
Naujai sutvarkomas ir pagrindinis įėjimas su prieigomis nuo Trakų gatvės pusės. 
Sopranų gatvėje projektuojamos naujos automobilių stovėjimo vietos, sutvarkomi esami želdynai.



A

NAUJA

DAILĖS STUDIJA

IŠPLEČIAMA

PRIEDUOBĖ

TAMPA

MOKYKLOS AIKŠTE

ŽALIA

ZONA

LAUKO

TERASA

UNIVERSALI 

AIKŠTELĖ

KARSTYNIŲ

VIETA



A
lauko aikštė- terasa



A
universali sporto aikštelė



A
ERDVINIAI FUNKCINIAI SPRENDINIAI

Pagrindinis įėjimas į mokyklos pastatą  rekonstruojamas, jo vieta lieka nepakitusi nuo Trakų g. pusės. 

Naujai įrengiama vestibiulio erdvė ir keltuvas ŽN. Vestibiulio erdvė projektuojama kaip nauja ir centrinė mokyklos pastato ašis, sujungsianti pastato 
korpusus tiek horizontalia tiek vertikalia ašimis. 

Šioje multifunkcinėje erdvėje suplanuota įrengti biblioteką, poilsio popamokinę zoną, grupinių užsiėmimų erdvę, gali atsirasti mokyklos radijas, kitos 
visuomeninės funkcijos. Visoms naujoms funkcijoms išreikšti, insoliacijai pagerinti stogo konstrukcijoje ir fasaduose numatomi nauji stoglangiai ir 
langai.  

Mokyklos koridoriai pritaikomi papildomoms funkcijoms. Senojo korpuso koridoriuose projektuojama ramybės zona, įrengiami stacionarūs tūriai- 
kambariukai.  

Naujojo korpuso koridoriai (vedantys link sporto salės)  pritaikomi aktyvesnei veiklai, įrengiama sportinė grindų danga, stacionarios spintelės, minkštos 
nišos. 

Šiais projektiniais pasiūlymais numatomas mokyklos klasių pergrupavimas ir suzonavimas. Planuojama sugrupuoti pradinukų, spec. mokslų, technologijų, 
kalbų klases. Taip pat naujai perklanuojama valgykla ir virtuvė. 

Pilnai perplanuojamos mokyklos sporto salės prieigos, pagalbinės bei persirengimo patalpos. Įrengiami nauji dušai, WC. 
Iškirtus dalį sporto salės sienos įrengima žiūrovų tribūna – amfiteatras, skirtas 150 žmonių. 
Įrengiant kiemo amfiteatrą visai naujai pritaikomos patalpos esančios rūsyje, jose numatoma įrengti laisvalaikio - sporto salę, bei universalią (parketo 
danga) šokių, aerobikos patalpą. 

Šiuo „A“ variantu nagrinėjama galimybė, trečiame pastato aukšte, šalia sporto salės įrengti dailės studiją.



AESAMA 
SITUACIJA

-01 
aukštas

01 
aukštas

02 
aukštas

03 
aukštas

KLASĖS | 1525.60 m2

31 KLASĖS
KLASĖS | 1651.19 m2

31 KLASĖS

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

SPORTO SALĖ | 
437.76 m2

SPORTO SALĖ | 
437.76 m2

PAGALBINĖS 
PATALPOS

PAGALBINĖS 
PATALPOS

PERSONALO 
KABINETAI

KABINETAI
PERSONALO

ADMINISTRACINĖS
PATALPOS | 78.92 m2

ADMINISTRACINĖS
PATALPOS | 72.11m2

EDUKACINĖS- 
MULTIFUNKCINĖS
ERDVĖS | 337.81 m2

EDUKACINĖS- 
MULTIFUNKCINĖS
ERDVĖS | 1181.15 

KORIDORIAI
HOLAI | 1292.66 m2

KORIDORIAI
HOLAI | 615.44 m2
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A
ANTRO AUKŠTO PLANAS



A
TREČIO AUKŠTO PLANAS



A - B
ERDVIŲ AKSONOMETRIJA 

3AUKŠTAS
ATVIRA BIBLIOTEKA

1 AUKŠTAS
NENAUDOJAMAS
HOLAS
TAMPA PATRAUKLUS
MOKYMUISI 

2 AUKŠTAS
NENAUDOJAMAS
HOLAS
TAMPA PATRAUKLUS
MOKYMUISI 

PASITARIMŲ- 
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ŠULINYS
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INDIVIDUALAUS
MOKYMOSI
VIETOS 
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ERDVĖ PER
VISUS 
AUKŠTUS



A
technologijų klasė

00 aukštas

MULTIFUNKCINIS
BALDAS

ATVIRA VIRTUVĖS
SALA

KLASĖ



A
koridorius  |  1-2 aukštai

SPINTELIŲ SIENA

MINKŠTOS NIŠOS

projektuojami spintelių blokai



A
koridorius  |  1-2 aukštai



A
tipinė klasė

MOBILŪS STALAI

MOKYTOJO VIETAMOKYTOJO VIETA

MOBILŪS STALAI MULTIFUNKCINĖ
LENTA



A
tipinė klasė
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( MAGNETINĖ )
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PRAUSTUVAS



A
biblioteka
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VIETA

ŠVIESOS ŠULINYS



A
biblioteka



A
biblioteka



A
senojo korpuso koridorius

erdvė skaidoma tūriais
kuriamos skirtingų intensyvumų zonos

AKSONOMETRIJAPLANASPJŪVIS

KORIDORIUS
SKAIDOMAS TŪRIAIS



AD-A

A-D

7-1



B variantu be modernizuojamų vidaus erdvių planuojama rekonstruoti progimnazijos priestatus, išplėsti jų tūrį. 

VARIANTAS B

B



B

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Kaip ir pirmuoju projektinių pasiūlymų variantu planuojama pilnai sutvarkyti ir įsavinti, progimnazijos lauko erdvę. 

Mokyklos kieme projektuojamos multifunkcinės sporto aikštelės, karstyklės, naujai įrengiami krepšinio lankai, sumontuojamas sporto inventorius. 
Išskyrus tam tikras zonas (žalius kalnelius ir terasas) visas kiemas dengiamas vientisa sportine danga su grafiniu žymėjimu.  Tokiu būdu kiemas tampa 
universalus ir pritaikomas įvairiom veiklom.

Centrinėje kiemo dalyje projektuojama lauko stoginė ir amfiteatras. Lauko stoginę  projektuojama kaip erdvė skirta lauko užsiėmimams, lauko klasėms. 

Šiuo variantu numatoma naujai perstatyti jungiamąją pastato dalį esančią šalia sporto salės. Šalia naujai įrengiamo korpuso projektuojama lauko 
terasa, kurios grindų lygis sutaptų su mokyklos rūsio grindų lygiu. Terasoje, po sporto sale suprojektuota lauko klasė. 



B
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A
universali sporto aikštelė



B
stoginė lauke- universali erdvė



B
ERDVINIAI FUNKCINIAI SPRENDINIAI

Kaip ir pirmuoju variantu, planuojama radikaliai pertvarkyti ir centrine kultūtine ašimi paversti mokyklos vestibiulio erdvę. Šias patalpas, esančias 
visuose pastato aukštuose, planuojama sujungti esama laiptine, šviesolaidžiais ir atviromis erdvėmis per kelis aukštus. 

Kaip ir pirmu variantu suplanuota įrengti biblioteką, poilsio popamokinę zoną, grupinių užsiėmimų erdvę, gali atsirasti mokyklos radijas, kitos 
visuomeninės funkcijos.

Šiuo variantu iš pirmo pastato aukšo planuojama iškelti valgyklą ir virtuvę. Šios patalpos projektuojamos rūsyje, centrinėje pastato dalyje. Išplečiant 
valgyklos erdvę - koridorius tampa bendro naudojimo erdve. Valgyklos patalpoje projektuojama savitarnos virtuvėlė. Šalia valgyklos esamoje prieduobėje 
naujai įregiama lauko terasa.  

Didžiausi pakeitimai projektuojami sporto salės korpuse. Šiuo variantu numatoma pilnai perstatyti pastato dalį, esančią šalia sporto salės. Rūsyje po 
sporto sale, be lauko klasės, suprojektuotos dvi multifunkcinės sporto salės ir didžiulė lauko terasa, skirta užsiėmimams lauke. 

Pirmame pastato aukšte, šalia sporto salės, projektuojamas amfiteatras - žiūrovų tribūna, naujai įrengiama baleto - šokių patalpa. Naujai suprojektuotos 
persirengimo patalpos su dušais ir WC, sporto inventoriaus patalpos. 

Naujai statomo korpuso antrame ir trečiame aukštuose planuojamos laboratorija, gamtos mokslų bei multifunkcinės klasės. Projektuojamas dalinis 
stogo apželdinimas, vidiniai kiemeliai ant stogo. 

Mokyklos koridoriai pritaikomi papildomoms  funkcijoms, planuojama rami – poilsio, darbo zona ir aktyvesniai veiklai skirta zona. 
Koridoriuose projektuojami nauji stacionarūs baldai, minkštos nišos, įrengiamos sportinės dangos aktyviai veiklai. 
Klasės sugrupuojamos pagal veiklas: kalbų, pradinukų, technologijų, gamtos mokslų, spec. mokslų. 



BESAMA 
SITUACIJA

-01 
aukštas

01 
aukštas

02 
aukštas

03 
aukštas

KLASĖS | 1525.60 m2

31 KLASĖS
KLASĖS | 1623.04 m2

35 KLASĖS

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

SPORTO SALĖ | 
437.76 m2

SPORTO SALĖ | 
656.26 m2

PAGALBINĖS 
PATALPOS

PAGALBINĖS 
PATALPOS

PERSONALO 
KABINETAI

KABINETAI
PERSONALO

ADMINISTRACINĖS
PATALPOS | 78.92 m2

ADMINISTRACINĖS
PATALPOS | 87.81m2

EDUKACINĖS- 
MULTIFUNKCINĖS
ERDVĖS | 337.81 m2

EDUKACINĖS- 
MULTIFUNKCINĖS

ERDVĖS | 1165.95 m2

KORIDORIAI
HOLAI | 1292.66 m2

KORIDORIAI
HOLAI | 817.57 m2



B
RŪSIO PLANAS



B
PIRMO AUKŠTO PLANAS

SOPRANŲ G.

TR
A

KŲ
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B
ANTRO AUKŠTO PLANAS



B
TREČIO AUKŠTO PLANAS



B
valgykla

VIRTUVĖ

LAUKO TERASA

VALGYKLOS 
ERDVĖ

SAVITARNOS 
VIRTUVĖLĖ

koridorius apjungiamas 
su valgyklos erdve



B
sporto salė

AMFITEATRAS
( ŽIŪROVŲ TRIBŪNA )

NAUJA
MULTIFUNKCINĖ SALĖ

ATIDENGIAMOS
ESAMOS
FASADO VITRINOS

REKONSTRUOJAMA
ESAMA
SPORTO
SALĖ

PERSTATOMAS
IR IŠPLEČIAMAS
PASTATO
KORPUSAS



B
sporto salė

AMFITEATRAS
( ŽIŪROVŲ TRIBŪNA )

NAUJA
MULTIFUNKCINĖ SALĖ

ATIDENGIAMOS
ESAMOS
FASADO VITRINOS

REKONSTRUOJAMA
ESAMA
SPORTO
SALĖ

PERSTATOMAS
IR IŠPLEČIAMAS
PASTATO
KORPUSAS



B
trečio aukšto

mokymosi erdvės

IDĖJŲ
KAMBAYS

VIDINIS
KIEMELIS

BIOLOGIJOS 
KABINETAS

VIDINIS KIEMELIS-
DARŽAS

KREIDINĖ
LENTA

MULTIFUNKCINĖ
ERDVĖ

DAILĖS
STUDIJA



BIOLOGIJOS 
KABINETAS

B
trečio aukšto

mokymosi erdvės




