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ĮŽANGA ●

Verslo centro „Mėmelio miesto“ teritorijoje konkursas - neabejotinai vienas svarbiausių architektūrinių įvykių Klaipėdoje per pastarąjį 
laikotarpį. Visą intrigą kuria tai, kad teritorija yra ypatingoje miesto dalyje ver tinant istoriniais, kontekstiniais, geografiniais aspektais.
Akivaizdu, kad šio pastato kokybinė sėkmė, bus orientyras tolimesnei teritorijos raidai ir tai tampa kūr ybinio iššūkio ašimi. 
Mes šią vietą suprantame kaip jautraus istorinio konteksto ir modernaus, progresyvaus miesto sintezę - čia turėtų susitikti savitos miesto 
tradicijos ir naujos idėjos.

T IKSLAS IR ARCHITEKTŪRINĖ  STRATEGI JA ●

Konkurso projekto tikslas - architektūra, kuri darniai suderina miesto plėtros, verslo ir viešojo gyvenimo interesus, kuria pridedamąją ver tę ir 
tvarią aplinką.
Projektuodami pastatą orientuojamės į vietos charakterio išsaugojimą, pagarbų santykį su kontekstu. Daug dėmesio skiriame upės ir viešųjų 
erdvių aktyvavymui, pastato įtraukimui į aktyvų miesto gyvenimą.
Tikimės, kad čia kursis perspektyvūs verslai, bursis įdomūs žmonės, kurie išnaudos pastato funkcinį potencialą savo sėkmingai ir prasmingai 
veiklai.
Savo pasiūlyme siekiame atliepti tarptautines, sėkmingų požiūrių tendnecijas, kurios būtų aktualios ne tik šiandien, bet ir žvelgiant į ateitį.
Projekto ver tybiniai kriterijai: kontekstualumas, inovacija, viešoji ver tė, tvarumas. 
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TRUMPA VIETOS ISTORI JA ●

Planuojama teritorija susijusi su pačiomis miesto ištakomis, kai čia, kuršių žemėse, XIII a. pradžioje Vokiečių ordino buvo pastatyta Memelburgo 
pilis. Po ordino, istoriškai spalvingų Prūsų laikų, Vokiečių imperijos, čia dominavo gamtinė aplinka, kūrėsi sodybos.
Nekeista, kad pagal miesto geografinę situaciją teritorijos raida sukasi aplink vandenį - upę ir jūrą.
Ryškiausiai teritorija pradėjo keistis XIX amžiuje, vystantis pramonei, čia klesti gamybos ir vandens logistikos veikla, o giliau į žemyninę pusę 
kuriasi miesto kvar talai.
Teritorija savo dabar tines ribas įgauna devyniolikto šimtmečio pabaigoje, kai suformuojama Naujoji uosto gatvė [tuo metu - Malkų g.], vidinėje 
struktūroje taip pat ilgainiui suformuojamos gatvės, sandara tampa aiški, tankėja. Tuo laikotarpiu atsiranda ir svarbiausi pastatai - teismo rūmai 
ir muitinės pastatas.
Šiuo metu teritorija vis dar neatsiejama nuo uosto, pramoninės veiklos, tačiau šis dešimtmetis, akivaizdu, bus didžiausias dešinės Dangės upės 
krantinės virsmas.

LOKACI JA /  ESAMA PADĖTIS ●

Projektuojamas administracinis pastatas yra Klaipėdoje, tarp senamiesčio ir naujamiesčio, kur Naujoji uosto gatvė ker tasi su Dangės upe.
Tai - strategiškai itin potenciali miesto vieta, lengvai pasiekiama iš svarbiausių miesto taškų - uosto, kultūrinių, istorinių ir administracinių 
objektų. Taip pat teritorijai didžiulę ver tę kuria šalia esanti upė, bei viešųjų erdvių tinklas, puikus r yšys su senamiesčiu. 
Nepaneigiama ver tybė taip pat yra ir susiklostę vizualiniai r yšiai su charakteringiausiais Klaipėdos objektais tiek žvelgiant nuo teritorijos pusės, 
tiek ją apžvelgiant iš svarbių miesto taškų.
Šiuo metu yra baigiamas rengti teritorijos detalusis planas, kuris taps prielaida kardinaliam teritorijos pasikeitimui iš pramoninės į komercinę ir 
gyvenamąją, bei neabejotinai kultūrinę funkciją.
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PROJEKTO PAVADINIMO REIKŠMĖ  ●

Remdamiesi marinistiniu kontekstu ir objekto lokacija uoste, pavadinti projektą pasir inkome tarptautinės laivybos signalų sistemą, tai - raidžių 
ir vėliavų sistema, kuri turi sutar tines reikšmes, naudojamas komunikacijai laivyboje. Tai koduoja tam tikrą semantiką, susijusią su projektu - 
įplaukiant pro Jūros var tus, planuojama teritorija yra kairėje pusėje , todėl pasirenkame raidę I [ˈɪn.dɪə] - I N D I A, kuri laivyboje reiškia “I am 
altering my course to por t." [angl. suku į kairio bor to pusę]. Pagal signalų sistemą, ji žymima geltona vėliavėle su juodu tašku per centrą.
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POŽ IŪRIS PAVELDOSAUGINE PRASME ●

Konkurso teritorija yra jautri kultūros paveldo požiūriu, todėl projektuodami pastatą atidžiai atsižvelgiame į paveldosaugį aspektą.
Teritorija patenka į Klaipėdos senojo miesto vietą su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu (kodas 
22012), kuri turi reikšmingų ir unikalių archeologinių, architektūrinių, istorinių ir urbanistinių savybių. Pačioje teritorijoje yra tr ys pastatai, 
turintys ver tingųjų savybių, tačiau į konkurso ribą jie nepatenka.
Istoriškai Klaipėdos miestui būdinga santūri, funkcionali architektūra, pasižyminti paprasta, lakoniška geometrija, gana stačiais šlaitiniais stogais, 
plytų, medžio konstruktyvo, metalo elementais, r ibota puošyba. Stipriai jaučiamas r yškus iš XX amžiaus paveldėtas industrinis teritorijos 
charakteris. Planuojama teritorija - tai „vienas iš nedaugelio pleištų mieste, kur formuojamas priėjimas prie Kuršių marių ir atsiveria 
kontrastingos industrinio uosto gyvenimo ir UNESCO saugomos Kuršių nerijos panoramos.“

Ver tybiniai požiūrio kriterijai ir esminiai sprendiniai santykiui su paveldo apsauga:
Nedominuojantis architektūrinis dialogas su miesto istorine ir naujamiesčio dalimis.
Pastatas savo siluetu, kompozicija, masteliu, medžiagiškumu nedisonuoja su istoriniu urbanistiniu audiniu, erdvių formavimo principais, 
tradicinėmis medžiagomis.
Respektuojamas r yšys su Dangės upe, jos krantinėmis. 
Išr yškinamas vizualinis r yšys su senamiesčiu ir piliaviete.
Kr yptimis replikuojama istorinė Dangės upės užstatymo linija.
Kuriama savo laiką atspindinti ir istorijos neimituojanti architektūra.
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URBANISTINIO INTEGRALUMO IDĖ JA ●
SENAMIESČIO IR DANGĖS KRANTINIŲ APLINKOJE

Pirminis pastato tūris formuojamas remiantis rengiamu detaliuoju planu, atsižvelgiant į nustatytas užstatymo kr yptis, aukščius [Teritorijos tarp 
Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių, detaliojo plano urbanistinę koncepcija (rengėjas UAB „Sweco 
Lietuva“, koncepcijos autoriai: Edgaras Neniškis, Žilvinas Urbas, Ernesta Bagužaitė [UAB „Arches“], Tomas Grunskis [UAB „AEXN“] , Arūnas 
Kilišauskas [UAB „Ekotektonika“].]
Toliau pastato tūris į senamiesčio pusę kuriamas replikuojant buvusio Dangės upės perimetro užstatymo ir šalia planuojamo kvar talo išilginę 
kr yptį. Dar vienas pjūvio skaidymas numatomas giliau į kvar talą, atliepiant pastatų properšas naujame daugiabučių kvar tale ir užstatymą kitoje 
Naujosios uosto gatvės pusėje .
Pastatas skaidomas ir statmenai upei, sukuriant du siluetus, galais į Dangę. Kuriamas dialogas su kitoje pusėje esančiais senaisiais uosto 
pastatais.
Tokia trijų tūrių urbanistinė kompozicija atkar toja tiek šalia planuojamo kvar talo proporcijas, tiek istoriškai susiklosčiusių tūrių kr yptis, ilgius, 
pločius. Naujojo tūrio urbanistinis charakteris formuojamas siekiant darniai suderinti pastato erdvinę struktūrą su susiklosčiusia ir 
besiklostančia Dangės upės išklotine ir išlaikyti proporcingą mastelį.
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ARCHITEKTŪRINĖ  IDĖ JA , TŪRINIAI  SPRENDIMAI ●

Pagrindinė pastato architektūrinė idėja - dalyvaujantis pastatas. Pastatas kaip tūris dalyvauja kontekste, savo mase ir siluetu nekontrastuoja nei 
su istoriškai susiklosčiusiais, nei su naujai planuojama pastatų architektūra. Dalyvavimas organizuojamas ir per viešųjų erdvių įtraukimą į pastatą 
ir jo atsivėrimą į svarbias miesto panoramas - senamiestį, pilį, Kuršių marias.

Siekiant atliepti Klaipėdos senamiesčiui būdingą ir naujai planuojamo gyvenamosios paskir ties kvar talo architektūrinę išraišką, pastato tūriai 
šlaituojami, taip sukuriant siaurus ir aukštus pastatų siluetus.
Vystant dalyvaujančio pastato idėją, tūris atveriamas ir horizontaliai, išr yškinamos svarbios miesto panoramos iš pastato pusės.
Tūris įtraukiamas pirmo aukšto lygyje, taip sujungiant pastatą ir viešąsias erdves, kuriamas integralus r yšys su Dangės krantine. Įveiklinami 
pastato stogai - projektuojamos žaliosios viešosios erdvės.

Pastato fasadų sudalinimas ir medžiagiškumas kuriamas norint pasiekti architektūrinio Klaipėdos charakterio ir modernios, inovatyvios 
architektūros išraiškos sintezę. Langų proporcijų ir plokštumų dydžiai projektuojami ieškant santykio su naujai projektuojamo gyvenamojo 
kvar talo ir kitoje upės pusėje esančiais pastatais.
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PASTATO APDAILOS MEDŽ IAGIŠKUMO SPRENDINIAI  ●  

Pastato apdailoms naudojamos lakoniškos, neiššaukiančios medžiagos, derančios ir prie Klaipėdos senamiesčio, ir prie Naujamiesčio 
architektūros.
Didžiąją fasadų apdailos dalį sudaro betoniniai segmentai su akmenų skaldos užpildu. Pigmentui pasir inkta spalva yra įkvėpta senosios 
architektūros, bet jos neimituoja, o atsiskleidžia žymiai šviesesniu tonu, taip kuriamas naujos architektūros charakteris.
Segmentų užpildymas akmenukais kuria reljefiškumą, o tai formuoja žymiai jautresnį, subtilesnį charakterį. Kiekvienas iš segmentų yra įrėmintas 
metalo juostelėmis, ši architektūrinė detalė yra ir tam tikra charakteringa uosto medžiagiškumo replika, ir detalė jautrinanti paviršių mastelį.
Šis fasadų apdailos sprendimas pasižymi ilgaamžiškumu, lėtai sensta estetiškai ir ilgainiui nepraranda fizinių savybių.
Pasir inktas pastato medžiagiškumas parankus BREAM ser tifikavimui, nes vengiama taršių, neperdirbamų medžiagų.
Pastato tūriai atskir iami berėmio stiklo fasadais, kurie sukuria lengvas, praregimas perspektyvas, tarp monumentalesnių pastato dalių.

INTERJERAS ●

Pastato interjeras - bendros architektūros ir medžiagiškumo tąsa. Vidinėms sienoms naudojama ta pati segmentinė plokštė, nekeičiant nei 
spalvos, nei faktūros. Įstiklintos pastato dalys iš vidaus leidžia matyti pastato fasadus, sujungia vidaus ir išorės apdailas. Vidaus erdvių charakteris 
lengas, šviesių tonų, taip išr yškinant pagrindinę pastato apdailos medžiagą.  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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS ●

Pagrindinė pastato funkcinio suplanavimo logika - didelės, paprastai ir lengvai perplanuojamos erdvės, vengiant gilių patalpų.
Kiekvienas iš pastato tūrių turi laiptinę, prie kurios yra organizuojamos patalpos, kurioms aktualus inžinerinis aprūpinimas [san mazgai, 
vir tuvėlės, techninės patalpos], kitos pastato erdvės laisvos, lengvai perprojektuojamos pagal nuomininko poreikį.

Pastato požeminiame aukšte numatoma 143 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, įskaitant vietas žmonėms su negalia ir elektromobilių 
pakrovimo stoteles.
Norint padidinti parkavimo vietų skaičių, galima įrengti dviejų lygių parkavimo vietas.

Pastato požeminiame aukšte taip pat numatyta dviračių ir paspir tukų saugykla, numatytos įvadų ir kitos inžinerinės patalpos.

Pirmas pastato aukštas skir tas viešosioms pastato funkcijoms. Čia numatytas pagrindinis pastato holas, kavinė. Komercinės patalpos 
orientuojamos išilgai Naujosios uosto gatvės. Pastato šiaurinėje pusėje siūlome įrengti bendradarbystės [co-working] erdvę. Elektros skirstykla 
integruojama į pastatą, jai numatytas atskiras patekimas iš lauko, o šalia jos suprojektuota pastato elektros įvado patalpa.
Pagrindiniame hole, integruojant kavinės erdvę, projektuojami pagrindiniai pastato laiptai, o pirmą ir antrą aukštus jungia amfiteatras 
orientuotas į senamiesčio pusę. Pastato šiaurinę ir pietinę dalis skir ia galerija, taip dar labiau įtraukdama patį pastatą į viešąją miesto struktūrą.
Po amfiteatru numatytos persirengimo patalpos su dušais dviratininkams ir viešieji WC.
Kita, mažesnė kavinė, projektuojama integruojant ją į pastato viešąsias erdves - lauko amfiteatrą. Virš šio amfiteatro projektuojama antresolė su 
papildomomis kavinės vietomis. Po antresole, iki pat užstatyti leidžiamos ribos, suprojektuotos vir tuvės ir pagalbinės patalpos didžiajai kavinei.
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Viršutiniuose pastato aukštuose numatomos biurų erdvės. Viename aukšte gali įsikur ti vienas, du 
arba tr ys [o antrame iki keturių] biurai. Trečiame pastato aukšte, kur projektuojama lauko terasa ir 
atveriama vitrina į miesto panoramas, numatytas konferencijų centras. 
Darbo erdvės kuriamos taip, kad būtų orientuotos į pačias vizualiausias perspektyvas, papildomą 
ver tę kuria tai, kad daugelis patalpų turi natūralios šviesos šaltinius iš kelių pusių.
Ant pastato stogo projektuojama žalioji erdvė. Čia numatytas apželdinimas, laisvalaikio ir darbo 
zonos, vieno kvadratinio metro lysvės ekologiškoms daržovėms auginti, bičių aviliai ir kiti 
bendruomeninę ir ekologišką gyvenseną skatinantys sprendimai.

Pastatas ir jo prieigos suprojektuotos taip, kad būtų saugus ir patogus naudoti visiems, nepaisant 
amžiaus, fizinių galimybių. 
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TERITORI JOS SUTVARKYMO SPRENDIMAI ●
TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI

Viena pagrindinių pastato savybių - integralumas į miesto viešąsias erdves.
Čia susiker ta tr ys pagrindinės pėsčiųjų ir dviratininkų kr yptys [iš miesto pusės į perkėlą, iš miesto pusės į naujojo kvar talo aikštę ir iš aikštės 
link upės], todėl numatomi sprendiniai suvaldantys esamus ir būsimus srautus.
Viešoji erdvė skirstoma į keturias zonas - Upės zoną, alėją, pastato viešąją erdvę ir naujojo kvar talo aikštę.
Upės zonoje numatyti laiptai su vaizdu orientuotu į piliavietę. Alėjoje numatomos zonos, aktyvinančios ir įveiklinančios visą krantinę išilgai 
upės, pastato viešosios erdvės zonoje kuriami elementai aktualizuojantys dalyvaujančio pastato idėją - lauko kavinės, amfiteatras, želdynuose 
įrengiamos susitikimų, poilsio ir pasyvaus laisvalaikio zonos, ši zona palydi link paskutiniosios struktūros dalies - kvar talo aikštės, bet kar tu 
intriguoja ir sudalyvauti pastato veiklose.

Buvusio istorinio Danės upės perimetro užstatymo zonose, taip respektuojant buvusią urbanistinę struktūrą] siūlomi šie viešųjų erdvių 
sprendiniai:
Viešojo maitinimo funkcija [lauko kavinės maisto furgonėlių parkavimo vietos, vieši lauko griliai]
Spor to ir sveikos gyvensenos ritualai [mankštos, jogos aikštelės]
Meno zona [skulptūros, instaliacijos]
Vaikų žaidimų zona [karstyklės, supynės]
Polsio zona [gultai, pieva, skaitykla]
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Gyvūnų aikštelė su aptvarėliu
Kultūros zona [lauko kinas, koncer tai]

Automobiliai į požeminę parkavimo aikštelę patenka pastato šiaurinėje pusėje , čia numatytos ir 7 papildomos laikino sustojimo vietos 
kurjeriams, taksi, pavežėtojams, aptarnaujančiajam personalui.
Pastato pirmo aukšto lygyje numatytos nuo kritulių apsaugotos dviračių ir paspir tukų parkavimo vietos.

Sklypas suprojektuotas taip, kad būtų patogus ir saugus naudoti nediskriminuojant skir tingų galimybių žmonių.
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INŽ INERI JA , ENERGETIKA, BREAM ●

Pagrindinius pastato šildymo, vėdinimo ir vėsinimo poreikius užtikrins keturvamzdė vandeninė šildymo/vėsinimo sistema, veikianti kar tu su 
pasyviomis ir aktyviomis sijomis arba ventiliatoriniais konvektoriais. Toks veikimo principas leidžia tiek šildyti, tiek vėsinti skir tingas pastato 
zonas tuo pačiu metu, o tai itin aktualu pereinamaisiais metų sezonais. Pastato 1-ojo aukšto patalpose numatoma grindinio šildymo sistema. 
Vėsinimas šioms patalpoms numatomas paviršiniais vandeniniais vėsinimo įrenginiais, kar tu dalinai vėsinant ir su vėdinimo sistema.
Vėdinimo sistemose numatomi sprendiniai, padėsiantys atgauti dalį patalpų drėgmės – vėdinimo kameros su hidroskopiniais – sorbciniais 
rotoriais, taip sumažinant drėkinimo poreikį. Siekiant  A++ energinio naudingumo klasės reikalavimų, oro ruošos įrenginiai bus su dideliu 
šilumogrąžos efektyvumu bei mažai elektros sunaudojančiais ventiliatoriais. 

Siekiant atitikti aukštus A++ ir BREEAM tvarumo ver tinimo sistemos reikalavimus, numatoma, kad pastatą šiluma aprūpins šilumos siurblių 
sistemos, kurios šilumą ims iš oro. Šildymo laikotarpiu šilumos siurblių sistemos šilumą tieks į pastato šildymo prietaisus bent iki kol lauko oro 
temperatūra nenukris žemiau -5...-8 oC. Temperatūrai nukritus žemiau šios ribos papildomai šilumą pastatui tieks pastato šilumos punktas nuo 
centralizuotų miesto šilumos tinklų, kuris numatomas kaip antrinis pastato šilumos šaltinis. Numatoma, kad abu šilumos šaltiniai turės galimybę 
pastatą šildyti kar tu vienu metu.
Siekiant išvengti sistemų dubliavimo, šilumos siurblių sistemos taip pat užtikrins ir reikiamą vėsos kiekį pastato vėsinimui. Esant galimybei 
numatoma šilumos siurblių sistemas panaudoti pasyvios vėsos gamybos režimu „freecooling“. 

Pastato karšto geriamojo vandens poreikiams užtikrinti bus panaudojama centralizuotų miesto tinklų šiluma. Zonose, kuriose numatomas 
didelis nuolatinis karšto vandens poreikis (pvz. valgykla) projektuojami recirkuliaciniai kontūrai. Likusiose patalpose numatomi vietiniai tūriniai 
elektriniai karšto vandens šildytuvai, kuriuose karšto vandens temperatūra palaikoma pagal vandens var tojimo intensyvumo grafiką.

Numatoma panaudoti fotovoltinių saulės elementų sistemą gaminti elektros energiją pastato reikmėms. Siekiant užtikrinti A++ reikalavimus, 
numatoma 100 – 200 kW fotovoltinių saulės elementai, kurie gali būti montuojami ant pastato stogo. Kaip alternatyva numatoma galimybė 
pasinaudoti nutolusiomis saulės elektrinėmis (saulės parkais) ir reikiamą saulės elementų kiekį pirkti arba nuomotis juose. 

Kaip alternatyva pastato šildymo ir vėsinimo poreikiams užtikrinti gali būti panaudojami vanduo–vanduo šilumos siurbliai, kurie vandenį 
technologiniams procesams imtų iš šalia esančios Danės upės arba Kuršių marių. Tokios sistemos privalumas – aukštas šilumos bei vėsos 
energijos gamybos efektyvumas. Atlikus galimybių studiją, šis sprendinys galėtų būti taikomas visai vystomai teritorijai numatant vieną didelį 
centralizuotą šilumos/vėsos gamybos įrenginį.

Buitiniai prietaisais, naudosiantys vandenį (dušai, praustuvai, unitazai, pisuarai ir pan.), atitiks tvarumo keliamus reikalavimus, susijusius su 
efektyviu vandens panaudojimu. Projektuojami sprendiniai, kurie užtikrins vandens nuotėkio prevenciją bei visų pagrindinių vandens naudotojų 
apskaitą.

Tiek pastatas, tiek jo projektavimo ir statybos etapai numatomi laikantis tarptautinės BREEAM tvarumo ver tinimo sistemos gairių ir gerosios 
praktikos pavyzdžių. Vienas iš svarbiausių pastato projektavimo etapo studijų – dinaminis pastato modeliavimas, kurio metu bus 
suskaičiuojamos būsimo pastato energijos sąnaudos, numatomos tikslios ir neper teklinės inžinerinių sistemų instaliacinės galios (ypač aktualu 
vėsinimo sistemoms), parenkami sprendiniai, užtikrinantys darbuotojų šiluminį komfor tą, įver tinant ir būsimą klimato kaitą ateityje. Gyvavimo 
ciklo analizė nustatys pastato gyvavimo ciklo metu – nuo sukūrimo iki nugriovimo – išskir iamą CO2 pėdsaką, kurį galima bus sumažinti 
panaudojant efektyvesnes sistemas bei aplinkai draugiškas medžiagas. 
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Šio pastato fasadai numatyti optimizuojant į patalpas patenkantį šilumos srautą, taip sumažinant vėsos poreikį vasaros metu, tačiau išlaikant 
vizualinį darbuotojų komfor tą jų darbo vietose. Racionalus biuro erdvių išdėstymas leidžia užtikrinti, kad darbo vietos turės pakankamai 
natūralios šviesos, darbuotojai  turės prieigą prie langų juos atidarant. Išmanus apšvietimo sistemų valdymas leis taupyti energiją panaudojant 
kiek įmanoma daugiau natūralios šviesos, o esant poreikiui darbuotojai galės sistemas valdyti pagal poreikį. Numatoma pastatą suskirstyti 
zonomis pagal skir tingą šildymo/vėsinimo sistemų darbo specifiką, taip sukuriant šiluminį komfor tą darbuotojams, kurie turės galimybę jas 
valdyti pagal poreikį.

Numatomas lietaus vandens surinkimas apželdinimo laistymui ir san mazgų aprūpinimui kompensuoti.
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PASTATO KONSTRUKCINĖS SCHEMOS SPRENDIMAI ●
PAGRINDINĖS IŠORINIŲ ATITVARŲ DETALĖS

Pastatas projektuojamas taip, kad būtų kuo paprasčiau sukonstruojamas, taupant kaštus ir statybos laiką. Vengiama didelių tarpatramių, kurios 
išbrangintų ir išstorintų perdengimus.
Rūsio aukštas būtų įrengiamas špuntuojant perimetrą, numatomas hidrofobiškas betonas, apsaugantis nuo šalia esančios upės vandens ir seklių 
gruntinių vandenų. 
Bendra pastato konstrukcinė schema  – karkasinė. Horizontalias jėgas perima konstrukcijos liftų-laiptinių šachtos, kurios kar tu su kolonomis ir 
sijomis sudaro vientisą sistemą.
Požeminiame aukšte laikančiosios konstrukcijos - monolitinio gelžbetonio, o antžeminė dalis gali būti planuojama ir iš surenkamų konstrukcijų.
Pastato išorinės atitvaros numatomos iš surenkamų trisluoksnių segmentų - laikantysis monolitinis sluoksnis, šilumos izoliacija ir apdaila. 
Pastato struktūra dėkinga norint išvengti šalčio tiltelių, sudėtingų mazgų, kurie išbrangintų pastato statybą ir reikalautų itin didelės precizikos 
įregniant, kad būtų išvengta pažeidimų dėl klimatinių sąlygų.

GAISRINĖ  SAUGA ●

Projektuojant pastatą numatoma stacionari gaisro gesinimo stotis, vandenį planuojant užtikrinti iš pirmos kategorijos miesto tinklų.
Iš rūsio aukšto žmonių evakuavimui projektuojamos N3 tipo laiptinės, o iš antžeminės dalies N2 tipo laiptinės.
Laiptinės išdėstomos taip, kad būtų galima patalpas dalinti pagal nuomininko poreikius, užtikrinant sklandžią evakuaciją nenaudojant kitų 
nuomininkų patalpų.
Šeštame aukšte numatomas vienas evakuacinis kelias tiesiai į laiptinę, o kitas - eksploatuojamu stogu į kito korpuso laiptinę.

PASTATO BENDRIE J I  RODIKLIAI  ●
 
Pastato bendrasis plotas 9821.41 m2
Pastato naudingas plotas 9821.41 m2
Pastato tūris 
Aukštų skaičius 6
Pastato aukštis 21,9 ir 26 m.
Energinio naudingumo klasė A++
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