
 

Verslo centro Naujoji Uosto g. 3 Klaipėdoje atviras projekto 

konkursas 

 

(Aiškinamasis raštas) 

 

PASTATAS - NU3 

  



 Urbanistinio integralumo idėja Senamiesčio ir Dangės krantinių aplinkoje: 

- Pastato atsigręžimas į senamiestį, 

į Dangės upę, reaguojant į pagrindinius 

dabartinius susidariusius pėsčiųjų 

srautus. Išlaikyti naujai formuojamą kryptį 

į „Memelio miestą“ laikantis Klaipėdos 

senamiesčiui būdingos urbanistinės 

išraiškos – pastatai atgręžti į Dangės upę 

aiškiai sudalintu statmenu išdėstymu, tarp 

pastatų formuojant praėjimus. 

  



Architektūrinė idėja, tūriniai sprendimai 

- Tūris sudalintas į dvi dalis, pagal Klaipėdos senamiesčiui būdingą išdėstymą 

statmenai Dangės upei, laikantis Naujojo uosto gatvės užstatymo, mėginant įsiterpti į urbanistiką 

jos nesudarkant, tačiau išlaikant vientisumą esamo konteksto. Ieškoma modernios išraiškos 

pagal senus pastatų kanonus. Fasadai suskirstyti į:tris juostas, apatinę, vidurinę ir šlaitinio stogo. 

Apatinį aukšta sudaro kolonada (kur reikalaujama atsitraukti padidinant įtraukimą į „Memelio 

miestą“), kaip būdinga kai kuriems Klaipėdos miesto pastatams. Ieškant kelio kitaip perteikti 

pusiau arkas virš kolonų, jos įgilinamos stačio kampu į pastatą – o ne į aukštį, kaip įprasta.  

 

Pastato funkcinis suplanavimas 

- Pastato funkcija laikantis visų „Verslo centro Naujoji Uosto g. 3 Klaipėdoje atviro 

projekto konkurso“ sąlygų. Pirmame aukšte vestibiulis su kavine, kuri turi galimybę patogiai 

aptarnauti visą pastatą, nuomojamos patalpos, techninės patalpos, dviračio saugojimo patalpa 

su patalpomis (rūbų/batų spintelės, persirengimo kab. dušai, tualetai).  

- Aukštuose nuo 2 iki 6 erdvios bei funkcionalios patalpos nuomininkams. Pastato 

struktūra bei planiniai sprendimai leidžia pastatą sudalinti pagal nuomininkų pageidavimus. 

Patalpos lengvai gali būti priskiriamos nuo 1-o iki 8-nių ir atskirai nedideliems .nuomininkams 

- Liftų, laiptinių, vestibiulių, administratorių, virtuvėlių ir poilsio zonų lengvas 

pasiekiamumas užtikriną sklandų ir greitą judėjimą pastate. 

 

Pastato apdailos medžiagiškumo sprendiniai, jų aprašymas 

- Pagrindinė ir vienintelė pastato apdailos medžiaga - raudonos keraminės plytos. 

 

Teritorijos sutvarkymo bei transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 

- Teritorijos sprendimai turėtų užtikrinti sklandų bei malonų pateikimą į „Memelio 

miestą“ sudarant apželdintą alėją, kuri savo forma atkartoja pastato vidaus erdves. 

Trumpai apie BREAM , kas architekto nuomone svarbu 😊 

- Stengiantis besilaikyti daugumos „Bream“ keliamų reikalavimų, svarbu užtikrinti pastate 

dirbančių žmonių sveikatą bei gerovę, palaikant gerą mikroklimatą bei statyboje naudojamas medžiagas, 

kurios palaiko „Bream“, kaip itin kokybiškas, ekologiškas, be žalingų sudedamųjų dalių medžiagas, taikant 

jas visame pastate. Pradedant nuo statybos darbų aplinkoje susidarančių medžiagų patikrinimų bei 

palaikymo. 



Pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis po 

atnaujinimo 

I. SKLYPAS:    

1. Sklypo plotas m2 3097,53 

2. Užstatymo intensyvumas % 3.75 

3. Užstatymo tankis % 0,91 

II. PASTATAS:    

1. Bendras plotas m2 11.625 

2. Tūris m3 279.00 

3. Aukštų skaičius  vnt. 6 

4. Pastato aukštis m 26 

 


