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Urbanistinio integralumo idėja Senamiesčio ir Dangės krantinių aplinkoje 

 
Sklypo analizė/ esama situacija 
Projektuojamas pastatas yra ties Naujosios Uosto bei Danės gatvių sankryža, Klaipėdoje. 
Planuojamas sklypas yra centrinėje miesto dalyje, senamiesčio ir naujamiesčio sandūroje. 
Žvelgiant iš pietryčių pusės projektuojamas pastatas formuos Danės upės (senojo uosto zonoje)   
išklotinę. Kitoje upės pusėje, priešais projektuojamą teritoriją išsidėstęs senojo uosto kompleksas 
su Klaipėdos piliaviete bei toliau besitęsiančiu (šiaurės rytų kryptimi) senamiesčiu. Istoriškai 
susiformavęs Danės upės, kaip svarbiausios transporto (vandens) arterijos vizualinis koridorius, 
šiandien yra svarbiausias miesto centrinės dalies erdvinės kompozicijos formantas. Ši zona taip pat 
yra viena reikšmingiausių Klaipėdos identitetą formuojančių miesto audinio dalių. Naujoji Uosto 
gatvė užtikrina sklandžius tiek privataus, tiek visuomeninio transporto ryšius su projektuojama 
teritorija (projektuojamu pastatu bei visu suplanuotu Memelio miestu). Projektuojamo verslo 
centro sklypo dislokacija sąlygoja būsimo objekto išskirtinę reikšmę tiek architektūriškai (tapti 
akcentu), tiek ir „vartų“ į Memelio miestą funkciją - būtent šioje vietoje yra prasmingiausia formuoti 
pėsčiųjų ir dviratininkų srautus, jungiančius Klaipėdos centrinę dalį su naujai suplanuotu kompleksu. 
Šio pastato urbanistinis - architektūrinis sprendimas turi kuo organiškiau įsilieti į esamą - istorinį bei 
perspektyvinį, jau suplanuotą Memelio miesto urbanistinį audinį. Šiuo metu teritorijoje yra 
nusidėvėjusi XX a. antros pusės pramoninė zona.  
 
Urbanistinė idėja 
Projektuojamo pastato tūrio formavimui išeitiniai duomenys reglamentuoti projektavimo užduotyje 
pateiktame detaliajame plane. Čia nustatyti užstatymo tankumo, intensyvumo bei aukštingumo 
(maksimalūs) parametrai vertinant viso Memelio miesto tūrių kompozicijos ir greta esančio istorinio 
miesto kontekste abejonių nekelia. Todėl naujojo pastato dislokacija sklype, aukštingumas bei 
transportinė schema yra nekvestionuojama. Šie reglamentai tampa atspirties tašku 
projektavimo/kūrybiniame  procese. 
Tūris modeliuojamas atsižvelgiant į sklandžiausius funkcinius bei vizualinius ryšius tiek su pastatu, 
tiek su jo aplinka:  
         
 pastato forma pietų pusėje transformuojama atkeliant ją nuo žemės paviršiaus taip, kad atvertų 

vizualinius ryšius (žmogaus akių lygyje) tarp Klaipėdos senamiesčio ir perspektyvinės Memelio 
miesto centrinės/teatro aikštės. Taip, pastato formos pagalba, formuojama pėsčiųjų trauka į 
naująją miesto dalį. Šios kompozicijos pasekoje suformuotas dengtas pasažas užtikrina sklandžius 
(apsaugotus nuo kritulių) pėsčiųjų srautus migruojant šalia pastato. Žr. pav. 1. 
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Pav. 1 

 
 suformuoto pasažo išklotinėje projektuojami patekimai į verslo centrą nuo Danės krantinės bei 

naujai projektuojamos viešosios erdvės/skvero pusės. Taip pat numatytas įėjimas nuo teatro 
aikštės pusės.  Trečias reprezentacinis įėjimas į verslo centrą suplanuotas iš Naujosios Uosto 
gatvės pusės. Šio įėjimo vietoje įgaubiant pastato tūrį natūraliai susiformuoja erdvė prieš įėjimą, 
kuri yra apsaugota nuo kritulių.  Atlaisvinta erdvė užtikrina galimybę keleivių išsiliejimui viešojo 
transporto stotelėje. Šio sprendinio pagalba užtikrinamas traukos į pastatą efektas, suvokiamas 
plačiame vizualiniame lauke - visoje Naujosios Uosto gatvės išklotinėje bei žvelgiant nuo miesto 
centrinės dalies ir Danės pakrančių. Žr. pav. 2. Šiai kompozicijai sustiprinti papildomai skaidomas 
šlaitinis stogas. Žr. pav. 3. 
 

 
Pav. 2 

 
 suprojektuoti trys reprezentaciniai įėjimai į pastatą taip, kad užėję darbuotojai bei lankytojai 

(patekę iš skirtingų miesto pusių) susitiktų viename taške – tai pastato šerdis. Čia numatyta 
pastato recepcija bei atrijus su patogiais vertikaliais ryšiais. Žr. pav. 3. 
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Pav. 3 

 
 sukurta racionali atrijuminio pastato tipologija. Išgauta planinė struktūra užtikrina optimalias, 

lanksčiai perplanuojamas, daugeliui nuomininkų pritaikomas erdves. Tai progresyvus, tvarus, 
administracinės paskirties pastatas, gebantis prisitaikyti prie įvairių poreikių ir suteikiantis 
reikiamą infrastruktūrą aukštų standartų įmonėms. Žr. pav. 4. 
 

   
Pav. 4 

 
 pastato tūris sumodeliuotas ne tik atsižvelgiant į jo paveiką stebint jį iš supančios urbanistinės 

aplinkos. Jo forma taipogi optimaliai atveria apžvalgos galimybes iš/nuo pastato vidaus stebėti 
istorines Klaipėdos panoramas bei naujai projektuojamas Danės krantinės terasas. Žr. pav. 5. 
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Pav. 5 

 
Pastatas suskaidytas taip, kad savo masteliu bei formomis užmegztų harmoningą dialogą su esamu 
bei būsimu urbanistiniu kontekstu. 
 

Architektūrinė idėja, tūriniai sprendimai 
 
„Projektuojamas verslo centras yra vienas pirmųjų konvertuojamos teritorijos pastatų, tapsiantis 
vizitine kortele, užduodančia kokybinius parametrus ir akcentuojančia teritorijos svarbą miesto 
atžvilgiu.“ (ištrauka iš projektavimo užduoties). 
Norint sukurti ikoninį Klaipėdos/Memelio miestą reprezentuojantį pastatą reikalingas konceptualus, 
vietinį kraštovaizdį moderniai interpretuojantis sprendimas. 
Projektuojamo pastato architektūrinė idėja grįsta dviem konceptualiais tūrio bei fasadinės išraiškos  
formavimo metodais, kurių visuma tampa atsakymu optimalios pastato architektūros paieškoje. 
 
1 metodas – pastato formos kontekstualumas 
Analizuojant vietinį urbanistinį ir gamtinį kontekstą išryškėja sklembtos formos tūriai, 
įstrižos/zigzaginės linijos. Šie motyvai sutinkami Danės krantinių aplinkoje: Hanza tipo senamiesčio 
šlaitiniai stogai, laivų korpusai bei burės, o taip pat ir vandens paviršiaus atspindžiuose bei jo 
raibuliavime/bangavime. Sklembtų formų, kreivalinijiniai paviršiai sutinkami ir masyviuose pilies 
kazematuose. Kūrybiškai interpretuojant šiuos Klaipėdos identitetą atspindinčius elementus bei 
derinantis prie jų tūrinės - erdvinės kompozicijos sumodeliuojama nauja, išraiškinga, šiuolaikiška 
pastato forma.  Jis tarsi subtiliai apjungia objekto aplinkoje vyraujančius motyvus, o apželdintas, 
šlaitinis stogas užmezga dialogą su priešingoje Danės pusėje stovinčios piliavietės 
kazematais/kurtinomis. Žr. pav. 6. 
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Pav. 6 

 
2 metodas – pastato fasado kontekstualumas 
Klaipėdos miestovaizdis ryškiai išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų savo miesto-uosto charakteriu. Šis 
charakteris, būdingas Hanza miestams, susiformavo per šimtmečius (vokiečių kultūros įtakoje). Šį 
išskirtinį charakterį formuoja ažūrinės/santvarinės konstrukcijos: fachverkinių pastatų fasadai, 
uosto kranai, tiltai, laivų statyklų angarai (pvz. istorinė P. Lindenau laivų statykla). Šis motyvas 
inspiruoja naujojo pastato fasadų architektūrą ir dėl savo kontekstualaus ryšio su aplinka, ir dėl 
racionalaus būdo suartikuliuoti Naujosios Uosto gatvės fasadą. Žr. pav. 7. 
 

 
Pav. 7 

 
Rezultatas 
Suprojektuotas pastatas yra akcentinis, tačiau darniame santykyje su aplinka. Architektūrinė išraiška 
pagrįsta kontekstualaus integralumo principais, tačiau nesuniveliuota – aiškiai atpažįstamo 
administracinės tipologijos charakterio. Žr. pav. 8. 
 

 
Pav. 8 
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 Pastato funkcinis suplanavimas 

 
Suprojektuotas inovatyvus, vienatūris pastatas, atitinkantis aukščiausius, biurų pastatams keliamus 
reikalavimus. Pastatas atrijuminio tipo, neturi tamsių, dienos šviesa neapšviestų zonų. Perdangų 
gyliai tipiniuose aukštuose suprojektuoti 13,75 m užtikrinant ergonomišką biurų erdvių išplanavimą 
(darbo stalo gabaritas priimamas kaip pastato geometrijoje atsikartojantis modulis). Fasadų 
skaidymas taip pat užtikrina optimalias biurų planavimo galimybes (darbo vietų dėstymą, kabinetų 
formavimą). Laikantis monolitinio gelžbetonio karkasas suprojektuotas taip, kad nuomojamose 
biurams patalpose kolonos neribotų išplanavimo galimybių. Galima lanksčiai suplanuoti tiek atviro 
plano, tiek kabinetinės sistemos biurus. 
Nors pastato forma yra ekspresyvi, tačiau visi pastato aukštai suplanuoti racionalūs, tiesialinijiniai 
(stačiakampis, trapecija). Todėl suprojektuotos biurams erdvės yra lengvai planuojamos. 
Projektuojant pastato nuomojamų aukštų dydžius atsižvelgta į pasaulines bei Lietuvos biurų rinkos 
tendencijas, kurios rodo, kad mažo ploto aukštai biurų funkcijai yra nepaklausūs ir neatitinka 
daugumos kompanijų lūkesčių. Todėl pastato forma tikslingai projektuota taip, kad tipinio aukšto 
planas viršytų 1500 m². O mažiausio ploto 7 aukštas, būtų virš 500 m². Tokio ploto aukštas užtikrina 
nuomos galimybių lankstumą. Jis gali būti pritaikytas vienam arba dviem nuomininkams, o taip pat 
gali būti patogiai sujungtas su 6 aukšto biurų patalpomis (esant dideliam nuomininkui, užimančiam 
keletą pastato aukštų). 
Tipinis atriuminio pastato aukštas (~1700 m²) optimaliausiai veikia skaidant jį 1-4 nuomininkams. 
Tačiau esant poreikiui jis gali būti sudalintas ir į 5-6 atskirus biurus. 
 
Požeminė automobilių saugykla 

Požeminė automobilių saugykla suplanuota optimaliai išnaudojant projektuojamo sklypo plotą, t.y. 
nuo kaimynystėje (pietvakariuose) suprojektuoto daugiabučių kvartalo atraminės sienos iki 
detaliajame plane (DP) leistinų požeminio užstatymo ribų (pietryčių, šiaurės rytų ir šiaurės vakarų 
pusėse). Pagal projektavimo užduotyje pateiktą teritorijoje planuojamo požeminio parkingo 
prisijungimo schemą įvažiavimas yra numatytas nuo Naujosios Uosto gatvės per bendrą (kvartalui) 
rampą. Ši rampa patenka į projektuojamo verslo centro sklypą. Pateiktoje parkingų apjungimo 
schemoje rekomenduojama į verslo centro požeminį (-1A) aukštą patekti iš daugiabučiams skirto 
parkingo pusės, tačiau siūlome įvažiavimą daryti atskirą taip, kad nesikirstų gyventojų ir verslo 
centro darbuotojų automobilių srautai. Tai reglamentuoja STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji 
pastatai" 234.1. punktas. Vis dėlto, esant poreikiui yra numatyta galimybė ateityje turėti tiesioginę 
jungtį su gyvenamosios dalies automobilių saugykla. Tai būtų aktualu tuo atveju, jeigu gyventojų bei 
verslo centro darbuotojų automobilių parkavimas būtų organizuojamas „pamainomis“ – dieną 
darbuotojai naudotų dalį gyvenamosios zonos parkavimo vietų, o vakare gyventojai naudotųsi biurų 
pastato automobilių saugykla. Tai priklauso nuo vystytojo ateities sprendimo.  Visgi, šiame 
projektavimo etape projektuojamas atskiras objektas, kurio normatyvinius automobilių parkavimo 
poreikius turime išpildyti duotajame sklype. Optimaliai išnaudojant projektuojamo sklypo požeminį 
plotą normatyvinį parkavimo vietų skaičių (309 vnt.) išpildyti galima tik suplanavus du požeminius 
aukštus. Nusileidimui į -2 aukštą numatyta rampa suplanuota po bendra visam kvartalui rampa, 
vedančia į -1 aukštą, taip racionaliai išnaudojamas nenaudingas (žemas) plotas po ja.  
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Suprojektuotame parkinge eismas numatytas žiediniu principu, pagrinde - vienakryptis. Parkavimo 
schema racionali bei patogi. Pačiame parkingo centre patekimui į administracinį pastatą numatytas 
patogus centrinis liftų holas. Patogiai išdėstytos laiptinės bei tarnybinis liftas, jungiantys parkingą su 
administraciniu pastatu.  
Parkingo bei antžeminės dalies pastato laikančio karkaso tinklas - 8,1 x 8,1 m (vyraujantis žingsnis). 
Ši schema leidžia išlaikyti racionalų funkcinį išplanavimą atremiant sudėtingesnės konfigūracijos 
antžeminės dalies pastatą. Norint sumažinti automobilio durelių apgadinimo tikimybę kolonos 
suprojektuotos apvalaus skerspjūvio.  
 
-1 požeminiame aukšte išdėstytos būtinos techninės patalpos bei talpi dviračių saugykla su greta 
suprojektuotomis atskiromis vyrų ir moterų persirengimo patalpomis (jose numatytos rakinamos 
persirengimo spintelės) su dušinėmis. Dviračių saugykla tiesiogiai sujungta su bendramiestiniu 
dviračių taku. Tam suprojektuota atskira dviračių juosta rampoje (atskirta nuo važiuojamosios 
dalies). Šis sprendimas, kai dviračių srautas nesikerta su kitu transportu bei pėsčiųjų srautais, yra 
prioritetinis „Breeam“ sertifikavimo sistemoje. Dviračių saugykla sujungta tiesioginiu ryšiu su 
dušinių bei persirengimo patalpomis. O pastarosios patalpos savo ruožtu turi patogius ryšius su liftų 
holais bei laiptine. Dviračių saugojimo vietų projekte tikslingai numatyta daugiau (78 vnt.) nei 
projektavimo užduotyje (31 vnt.) įvertinus Klaipėdos kaip sąlyginai plokščio reljefo miesto potencialą 
vystytis šiai transporto šakai. 
 
-2 požeminis aukštas viršija užsakovo užduotyje nurodytus lūkesčius, todėl šio aukšto įrengimas 
siūlomas kaip opcija svarstymui. Jį įrengus būtų išpildytas visas normatyvinis automobilių parkavimo 
vietų poreikis. Taip pat šis sprendimas neturi įtakos greta suprojektuotam gyvenamojo komplekso 
parkingo sprendiniams. Vadovaujantis Skandinavijos miestuose pastatytų analogų patirtimi vieno 
požeminio aukšto įrengimas žemiau jūros lygio vertinant investicinę grąžą būna rentabilūs. 
Užtikrinus pilną parkavimo poreikį savame sklype/pastate objektas būtų lengviau išnuomojamas 
dideliam nuomininkui arba gali būti lengviau parduodamas. Todėl siūlome vystytojui apsvarstyti šio 
papildomo aukšto įrengimą.  
 
Užsakovui nusprendus -2 aukšto neįrengti pasiūlytas projektas gali būti lengvai įgyvendinamas be 
šio aukšto. Tokiu atveju bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius -1 aukšte būtų 149 vnt., o 
automobilių stovėjimo vietų trūkumas galėtų būti kompensuojamas aukščiau aprašytu būdu, t.y.  

„pamainomis“. 
 
1 aukštas 
Pirmame aukšte suprojektuoti trys reprezentaciniai įėjimai į pastatą taip, kad užėję darbuotojai bei 
lankytojai, patekę iš skirtingų miesto pusių, susitiktų viename taške – pastato šerdyje. Čia numatyta 
pastato recepcija bei atrijus su patogiais vertikaliais ryšiais. Atrijaus erdvė  suprojektuota ne tik kaip 
tik cirkuliacinė erdvė, bet ir su galimybe čia organizuoti įvairius renginius (pristatymus, parodas ir 
pan.). Tam numatyti akustiką kontroliuojantys sprendiniai atrijaus apdailų paviršiuose. Recepcijoje 
numatytos dvi darbo vietos. Nuo recepcijos galima vizualiai kontroliuoti visus procesus, vykstančius 
pirmajame aukšte. Kaip tik nuo šios zonos prasideda ir akcentinė laiptinė, jungianti visus pastato 
aukštus. Pirmas aukštas suprojektuotas visuomeninės paskirties. Čia numatyta erdvi konferencijų 
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salė, kuri mobilių pertvarų pagalba gali būti dalinama į dvi mažesnes. Pastato dalyje, orientuotoje į 
Danės upę bei naujai suprojektuotą viešąją erdvę suplanuotas restoranas/valgykla, iš kurio atsiveria 
įspūdingi vaizdai į senąjį uostą bei piliavietę. Čia suplanuota ir nuo kritulių apsaugota lauko terasa. 
Restoranas gali aptarnauti ne tik biurų pastato poreikius, bet ir tapti itin populiarus išorės lankytojų 
tarpe (gali veikti ir verslo centrui nedirbant). Ties apželdinta viešosios erdvės zona numatytas vaikų 
dienos centras, kuriame darbuotojai galėtų palikti vaikus priežiūrai (arba kitos komercinės patalpos). 
Pastato šiaurės vakarų išklotinė daugiau tarnybinio pobūdžio. Čia numatytas tarnybinis įėjimas, per 
kurį būtų atvežamos kanceliarinės ir kitos biurų darbui reikalingos medžiagos ir tarnybinio lifto 
pagalba pristatomos į visus pastato aukštus. Taip pat šioje pastato zonoje suplanuota pastato 
administracija, BMS, apsaugos bei rūkomojo patalpos. Šiauriniame pastato kampe numatytos 
aptarnaujančio pobūdžio administracinės patalpos – pvz. kelionių agentūra. Taip pat čia galėtų būti 
įrengtos kitos komercinės patalpos, pvz. knygynas ar panašiai. 
Evakuacinių laiptinių, komunikacinių šachtų bei sanitarinių mazgų blokai išdėstyti taip, kad 
optimaliai aptarnautų numatytas funkcijas. 
Esama elektros skirstykla SP-24 yra išsaugoma savo vietoje ir integruota į naujo pastato tūrį. Esamos 
skirstyklos patalpą formuojančios konstrukcijos būtų demontuotos jau pastačius naujo pastato 
konstrukcijas virš (aplinkui) jų. Esant būtinybei dalis senų, fiziškai nusidėvėjusių patalpos 
konstrukcijų gali būti paliktos bei suremontuotos (būtų tikslinama pagal technines sąlygas). 
 
2 aukštas 
Antro aukšto pietiniame kampe virš centrinio įėjimo nuo upės pusės suplanuota poilsio/palaukimo 
bei neformalaus bendravimo/susitikimų zona. Nuo čia atsiveria įspūdingi vaizdai į senąjį uostą bei 
išraiškingus verslo centro bendrųjų erdvių interjerus. Pietinėje pastato pusėje 2 aukšte perdangos 
nesiekia fasadų - čia ties restoranu bei pietiniu įėjimu atsiveria per du aukštus persiliejančios erdvės. 
Priešingoje centrinių liftų holo pusėje suplanuoti pastato administruojami posėdžių kambariai, 
kuriuos kaip ir konferencijų sales gali išsinuomoti bet kuris biuras pastate ar interesantai už jo ribų. 
Į šią zoną gali būti pristatoma kava bei užkandžiai iš restorano. Ties šiauriniu ir vakariniu fasadais 
suplanuotos tipinės biurų patalpos. 

 
Tipiniai aukštai, ofiso funkcija 
Tipiniai atrijuminio pastato aukštai suplanuoti taip, kad kuo lanksčiau patalpas galima būtų dalinti 
atskiriems nuomininkams. Numatyti du evakuacinių laiptinių su komunikacinėmis šachtomis bei 
sanitariniais  mazgais branduoliai. Centrinių liftų blokas bei akcentinė laiptinė atrijuje sukomponuoti 
pastato „svorio“ centre taip, kad optimaliai paskirstytų srautus į atskiras biurų nuomos zonas. Esant 
aukšte vienam nuomininkui būtent ties liftų holų būtų planuojamas centrinis įėjimas  į biuro patalpas 
(jo recepcija). Visų fasadų perimetru suplanuotos ergonomiškos erdvės darbo zonoms. Čia gali būti 
planuojamos atviro plano biuro erdvės arba kabinetinė sistema. Atrijaus perimetru 
koncentruojamos pasitarimo kambarių, virtuvėlių, telefonų pokalbių („silence room“), serverinių ar 
spausdintuvų patalpos. Tačiau priklausomai nuo biuro dydžio šiose zonose galima planuoti ir darbo 
vietas. Kiekvienas tipinis aukštas gali būti suskirstomas nuo 1-4 iki 5-6 atskirai nuomojamų biurų. Žr. 
pav. 9.  
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Pav. 9 
 
6-7 aukštai 
Du viršutiniai aukštai nestandartiniai. Jie atsižvelgiant į stogo nuolydį „nupjauti“ taip, kad 
žemiausioje lubų zonoje būtų užtikrintas patogus aukštis biurams. Šių aukštų funkcionalumas 
atitinka tipiniams aukštams suplanuotą logiką. 7 aukšto centrinių liftų hole numatytas patogus 
išlipimas ant stogo terasos. 7 aukštą pasiekia 3 iš keturių liftų (tai logiška turint omenyje mažesnį šio 
aukšto plotą).  
  
Stogo planas 
Suprojektuotas žaliasis, šlaitinis, šilokais apželdintas stogas. Aukščiausioje stogo dalyje numatyta 
terasa, iš kurios atsiveria 360° apžvalga. Terasą juosia berėmio stiklo turėklas.  Žvelgiant žemyn pro 
atrijaus stoglangio stiklą atsivers įspūdingas interjero vaizdas. Pastatą aptarnaujančių inžinerinių 
sistemų išoriniai blokai slepiami prieduobėse. Jos suprojektuotos virš evakuacinių laiptinių su 
komunikacinėmis šachtomis. Žaliasis stogas atlieka ne tik architektūrinę/estetinę (penktojo fasado) 
funkciją, jis taip pat tarnautų ir energetinio efektyvumo užtikrinimui. Žaliasis stogas vasaros metu 
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saugotų konstrukcijas nuo perkaitimo, o jo konstrukcijos sluoksniuose surinktas vanduo būtų 
panaudojamas sanitarinių mazgų poreikiams. Taip pat apželdintas stogas yra ir „Breeam“ strategijos 
dalis. 
Fasado parapeto perimetru numatyta fasado valymo sistema (kranas ant bėgių). 
 

Pastato apdailos medžiagiškumo sprendiniai, jų aprašymas 
 
Pastato medžiaginiame sprendime dominuoja medis. Medis pratęsia fachverko idėją, užtikrinančią 
kontekstualų ryšį su tradicine vietos architektūra. Medienos panaudojimas taip pat kuria 
semantinį/simbolinį pastato ryšį su teritorijoje istoriškai buvusiu, medieną eksportavusiu uosto 
terminalu. 
Pastate išsiskiria du skirtingo charakterio fasadų tipai. Didžioji pastato dalis „aprengta“ fachverko 
įvaizdžio fasadais. Tai stiklo, aliuminio ir medžio konstrukcija, suprojektuota ties biurų patalpomis. 
Šis fasadas užtikrina komfortiškas darbo sąlygas, pakankamą dienos šviesos kiekį, bet tuo pačiu 
apriboja tiesioginių saulės spindulių kiekį (šešėliuoja tam skirti profiliai). 1,6 m fasado modulis leidžia 
patogiai planuoti patalpas. Nors biurų zonos fachverkinis fasadas išoriškai atrodo vienodai, tačiau 
konstrukciškai yra 2 tipai: 
 
1 tipas. Fasadai, orientuoti į rytų, pietų bei vakarų puses (tarp ašių b1-b6, I-C, 1-8), suprojektuoti su 
dvigubo/hibridinio fasado sistema. Tai ventiliuojamas fasadas, apsaugantis pastatą nuo perkaitimo. 
Šioje fasado dalyje suprojektuotos išorinės, automatinės žaliuzės, nuo atmosferos poveikio 
apsaugotos papildomu stiklo sluoksniu. Žr. pav. 10.1. 
 

2 tipas. Fasadas, orientuotas į šiaurės rytus (tarp ašių A-I), suprojektuotas vienasluoksnis ir dėl savo 
orientacijos perkaitimo problemos neturės. Kompiuterių ekranų apsaugai nuo saulės atspindžių 
suprojektuoti vidiniai roletai. Šio sudėtingesnės geometrijos fasado išpildymas su vienasluoksnio 
stiklo konstrukcijomis bus racionalus ir kainos atžvilgiu. Žr. pav. 10.2. 
 
Abiejų tipų fasadai gaminami elementiniu būdų gamykloje. Išoriniai fasadą sudarantys profiliai 
numatyti mediniai (impregnuoti nuo atmosferos poveikio). Medis fasaduose atspindi ir fachverko 
idėją, ir simbolizuoja šios (Memelio miesto) teritorijos istoriją – medienos uostas, Malkų gatvė 
(dabartinė Naujoji Uosto g.). 
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Pav. 10.1. (hibridinis/dvigubas fasadas)  Pav. 10.2. (vienasluoksnis fasadas) 
 

Zonos po „pakeltu“ pastatu (visuomeninė zona) fasadai projektuojami iš skaidraus stiklo. Šios zonos 
fasadams parenkama speciali konstrukcija, kurios laikantys, plieniniai profiliai yra itin mažo 
skerspjūvio.   
 
Stogas apželdintas šilokais, terasa medinė. Stoglangio stiklo konstrukcija atremta ant erdvinio 
metalo rėmo. 
 
Interjero medžiaginis sprendimas 
Pastato bendrųjų erdvių interjeruose pratęsiama medžio tema. Pastato branduolių bei atrijaus 
turėklų apdaila – natūralaus medžio lukštu dengtos akustinės panelės. Akcentinės laiptinės apdailos 
medžiaga taipogi medis. Kitų paviršių apdailos medžiagos numatomos šviesių tonų. Darbuotojų 
komfortą užtikrins ir taikomų akustinių sistemų visuma (kiliminė danga, akustinės lubos, akustinių 
panelių apdailos sienoms ir pan.). 
Interjerams parenkamos natūralios bei sveikatai nekenksmingos medžiagos, atitinkančios „Breeam“ 
bei „LEED“ standartą. 
 

Teritorijos sutvarkymo bei transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 
 
Sklypo planas 
Gerbūvio kietosios dangos – natūralus akmuo. Viešosios erdvės žaliojoje zonoje sodinami brandūs 
(medelyne paauginti) medžiai, atitinkantys „Breeam“ reikalavimus. Konkrečios medžių rūšys bus 
derinamos su viso Memelio miesto viešųjų erdvių apželdinimo koncepcija. Suoliukų medžiaga – 
kietmedis. Dviračių stovai projektuojami iš nerūdijančio plieno. Teritorijos apšvietimas 
sprendžiamas išdėstant šviestuvus ant atramų. 
Ties pastatu suprojektuota viešoji erdvė bei už sklypo ribos esančių krantinių sprendinys sudaro 
vieningą kompoziciją. Miesto skvero tipo erdvė, apribota projektuojamu verslo centru bei greta 
suplanuotų daugiabučių su komercinėmis patalpomis pirmame aukšte. Memelio miesto zonoje 
esanti Danės krantinė suprojektuota kaip gyvybingas amfiteatras. Ant čia numatytų terasų gali ilsėtis 
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bei pramogauti miestiečiai, gėrėdamiesi atsiveriančiomis panoramomis. Čia taip pat gali kurtis lauko 
kavinių terasos, kurios būtų aptarnaujamos nuo greta planuojamų pastatų pirmuose aukštuose 
atsirasiančių komercinių patalpų. Apačioje suprojektuotas pasivaikščiojimų takas bus patogus ir 
pramoginių laivų švartavimui. Atkarpoje ties projektuojamu verslo centru papildomai numatytas 
pažemintas „podiumas“, kuris perspektyvoje galėtų tapti miesto vandens autobusų stotele. Taip pat 
tai galėtų būti pritaikyta ir maudynių mieste funkcijai (Kopenhagos pavyzdžiu). Žr. pav. 11. 
Krantinės nuterasavimas vandens link leidžia turėti vizualinius ryšius su vandeniu tiek nuo greta 
verslo centro numatyto skvero bei restorano lauko terasos, tiek ir iš restorano interjero erdvių. 
Projektuojamų Danės krantinių vyraujanti danga - kietmedis. Krantinių terasoms žemėjant tikimės, 
kad gali natūraliai atsidengti dalis istorinių pastatų pamatų mūrų. Planuojama juos 
konservuoti/restauruoti ir eksponuoti. Šie pastatų pamatų kontūrai galėtų tarnauti kaip vazonai 
apželdinimui, o dalis galėtų būti pritaikyta meno instaliacijoms bei kavinių terasoms. 
 

 
Pav. 11  
 
Transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų srautų sprendiniai 
Transporto, pėsčiųjų bei dviratininkų srautų suvaldymas šiame projekte yra išskirtinai svarbus 
būsimo pastato sėkmingai eksploatacijai. Pėsčiųjų srautai šiame projekte įtakojo pačią pastato 
formą. Apie pėsčiųjų srautus pro ir į pastatą plačiau aprašyta aukščiau (urbanistinės idėjos apraše). 
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Viešojo transporto stotelė ties Naująja Uosto gatve taipogi įtakojo genplano ir pastato sprendinius. 
Suprojektuoti sklandūs pėsčiųjų ryšiai nuo Danės krantinės bei centrinės Memelio miesto aikštės.   
Projektuojamo sklypo pietinėje dalyje suplanuota nauja viešoji erdvė, kuri bus tarsi vartai į Memelio 
miestą. Pagal projektavimo užduotį pasiūlyta visa viešųjų erdvių grandinė, esanti už projektuojamo 
sklypo ribos - tai pėstiesiems bei dviratininkams pritaikytos Danės krantinės. Dviračių takai sujungti 
su bendramiestiniu taku, planuojamu ties Naująja Uosto gatve. Nuo šio tako šiauriniame sklypo 
kampe numatytas rampos atsišakojimas link projektuojamos požeminės automobilių saugyklos. 
Rampoje yra suprojektuota atskira dviratininkams juosta, kuria nusileidus patenkama tiesiai į 
dviračių saugyklą, skirtą darbuotojams (-1 aukšte). Šie sprendiniai užtikrina patogią, saugią 
eksploataciją bei išpildo „Breeam“ reikalavimus. Ties šiauriniu reprezentaciniu įėjimu į pastatą, po 
stogu suprojektuoti lauko dviračių stovai, skirti pastato lankytojams.  
Į požeminę automobilių saugyklą, kaip jau minėta, numatytas tiesioginis patekimas nuo gavės 
šiauriniame sklypo kampe. Žemės lygyje automobilių parkavimas nenumatomas. Ties viršutine 
krantinės terasa (pietryčiuose) pagal užduotį numatyta aptarnaujančiam ir spec. transportui skirta 
gatvelė (Danės g.). Per šią gatvelę galima patekti ir taksi automobiliams. Ties reprezentaciniu įėjimu 
į verslo centrą bei restoraną suplanuota taksi išlaipinimo vieta. Taip pat nuo Danės gatvelės 
numatytas atsišakojimas šiaurės vakarų link. Šiuo pravažiavimu galės naudotis tik aptarnaujantis 
transportas (produktų pristatymas, šiukšlių automobilis, gaisrinis automobilis). Šis pravažiavimas 
nuo skvero grindinių gatviniais bortais išskirtas nebus. Minėtu pravažiavimu atvyks ir transportas, 
pristatantis reikiamas prekes į verslo centrą (baldai, kanceliarija, vanduo ir pan.). Šio transporto 
laikinam sustojimui (išsikrauti) numatyta vieta už rampos atraminės sienutės. Vis dėlto didžioji dalis 
kasdienių pristatomų į objektą produktų/prekių bus pristatomos per požeminį parkingą, čia 
numatytu krovininiu liftu. 
 

Pastato konstrukcinė schema ir pagrindiniai išorinių atitvarų detalių sprendiniai 
 
Projektuojamą administracinį pastatą sudaro septyni antžeminės dalies aukštai ir 2 arba 1 
(pasirinktinai) požeminiai aukštai. Projektuojamo pastato bendrąjį pastovumą užtikrina vertikalūs 
įprasto monolitinio gelžbetonio standumo branduoliai: dviejų laiptinių ir liftų blokas.  
Kolonos projektuojamos monolitinio gelžbetonio. Kolonų įtaka bendrajam pastato pastovumui 
nevertinama, tokiu būdu projektuojami lankstiniai arba dalinio standumo kolonų – perdangų 
mazgai. Mazgų tipas tikslinamas techninio projekto apimtyje. Antžeminėje dalyje dalis kolonų – 
vertikalios, dalis - pasviros. Kolonų žingsnis – 8,1 x 8,1 m.  
Pastato antžeminė dalis sudaro vieną deformacinį - temperatūrinį bloką. Temperatūrinio bloko 
matmenys plane apie 49 x 65 m. Požeminė automobilių saugykla nuo aukštuminės dalies atskiriama 
deformacine sėdimo siūle.  
Tarpaukštinės perdangos projektuojamos įprasto monolitinio gelžbetonio arba įtempto monolitinio 
gelžbetonio. Pastato karkasui taip pat gali būti svarstoma surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų ar 
kompozitinių plieno - betono konstrukcijų alternatyva. 
Pastato pagrindiniai išorinių atitvarų detalių sprendiniai aprašyti skyriuje „Pastato apdailos 
medžiagiškumo sprendiniai, jų aprašymas“. 
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Pamatų, atraminės ir požeminės automobilių saugyklos konstrukcijos 
Po pastato požeminės dalies sienomis ir kolonomis projektuojami atskiri poliniai pamatai su 
aprišančiaisiais rostverkais. Požeminės dalies kolonos su pamatu jungiamos standžiai. Požeminėje 
dalyje perdangos kontūru jungiamos su atraminėmis sienomis. Atraminės sienos įrengiamos iš 
gręžtinių polių su apibetonavimu ir rišančiuoju rostverku. Esamo gruntinio vandens lygis yra 
apytikriai pirmo požeminės automobilių saugyklos aukšto lygyje, todėl numatant įrengti du 
požeminius aukštus po požeminės dalies apatinio aukšto grindimis ir atraminės sienos išoriniu 
perimetru įrengiamas savitakinis drenažas, vandens slėgį laikanti hidroizoliacija bei projektuojamos 
(„jėgos“) polinės grindys. 
Požeminės dalies kolonos projektuojamos apvalaus skerspjūvio. Kolonų skerspjūviai parenkami 
techninio projekto apimtyje. Laikančiosios požeminės dalies sienos – monolitinio gelžbetonio. 
Projektuojami laiptų maršai ir laiptų aikštelės – surenkamo gelžbetonio. 
Požeminės dalies perdangos projektuojamos įprasto arba įtempto monolito. Perdangų konstrukcijos 
tipas parenkamas techninio projekto etape. Projektuojami laiptų maršai ir laiptų aikštelės – 
surenkamo gelžbetonio. Naudinga apkrova automobilių stovėjimo aikštelėje 2,5kN/m² (F 
kategorija). Naudinga apkrova perdangoms, virš kurių įrengiamas gerbūvis, yra 5,0kN/m² (C5 
kategorija). 
Vertikalių laikančiųjų požeminės pastato dalies konstrukcijų atsparumas ugniai – 180 minučių 
(R180). Tarp antžeminės ir požeminės dalies numatoma 180 minučių (R180) atsparumo ugniai 
atitvara. 
 
Antžeminės pastato dalies konstrukcijos 
Antžeminės dalies kolonos projektuojamos apvalaus skerspjūvio. Kolonų skerspjūviai parenkami 
techninio projekto apimtyje. Laikančiosios sienos – monolitinio gelžbetonio. Projektuojami laiptų 
maršai ir laiptų aikštelės – surenkamo gelžbetonio. Antžeminės dalies aukštuose numatomos 
pertvaros tarp patalpų – lengvų konstrukcijų. Fasado konstrukcijas numatoma tvirtinti perdangos 
plokščių lygyje, pagal fasado projektuotojų pateiktą užduotį. 
Tarpaukštinės perdangos projektuojamos įprasto arba įtempto monolito. Perdangos plokščių 
naudinga apkrova ofisų patalpose yra 2,0kN/m² (B kategorija). Archyvų ir serverių patalpose 
numatoma apkrova yra 10,0kN/m². 
Pastato stogo ir atrijaus stoglangio konstrukcija - plieninė. Stogo konstrukcijai gali būti svarstoma ir 
įprasto ar įtempto monolito alternatyva. 
 

 
 
Pav. 9 (konstrukcinės schemos)  
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Pastato pagrindiniai inžineriniai sprendiniai, energiją taupančių sprendinių, 

atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų sprendinių 
panaudojimas),  energetinio efektyvumo klasės A+ sprendinių aprašymas  

 
Pastato architektūroje numatyti inžineriniai sprendiniai, užtikrinantys A+ energinį efektyvumą. 
Techninių patalpų išdėstymo schema parinkta vadovaujantis gerąja praktika taikoma analogiško tipo 
pastatuose. 3/4 techninių patalpų numatytos požeminėje dalyje, 1/4 - pastato viršuje 
suprojektuotose techninėse patalpose bei stogo prieduobėse. 
Inžinerinės sistemos suplanuotos taip, kad nebūtų kenksmingų dujų bei oro išmetimo pastato 
parteryje.  
Pastato šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oriniai šilumos siurbliai, 
Klaipėdos miesto šilumos tinklai. 
Kompleksiniame sprendinyje numatomas ir atsinaujinančios energijos šaltinis – geoterminiai 
gręžiniai. Ši energija būtu naudojama daliniam pastato šildymui. Pastato daliniam šildymui bei 
vėsinimui taip pat planuojama naudoti Danės upės vandenį. 
Vėdinimo sistema numatyta su aukšto efektyvumo rekuperatoriais. 
Pastato vėsinimas numatytas šalčio sijų pagalba, su aukšto efektyvumo šalčio mašinomis. 
Surinktas lietaus vanduo nuo apželdinto stogo bus skirtas antriniam panaudojimui – sanitariniams 
mazgams. 
Apšvietimui naudojami tik LED šviestuvai. 
 
Statybos darbų kaina  
Pastatas suprojektuotas vadovaujantis projektavimo užduotyje nurodytais kokybiniais parametrais 
bei nustatytais biudžeto rėmais (1300-1800 eur/m²). Vadovaujantis ilgamete patirtimi 
prognozuojame, kad objektas gali būti realizuotas nurodyto biudžeto rėmuose. 
Detalūs statybos kainos skaičiavimai būtų atliekami tolimesnėse projektavimo stadijose, o esant 
poreikiui sprendiniai optimizuojami. 

 
BREEAM sertifikavimui reikalingų sprendinių taikymas 
 
Pastato architektūriniai, inžineriniai, medžiaginiai, apželdinimo ir transporto organizavimo 
sprendiniai parengti orientuojantis į aukščiausią „Breeam“ sertifikavimo sistemos įvertinimą 
(orientuojantis į „Excellent“).  Projektiniai sprendiniai atitinka visus moderniam bei tvariam pastatui 
keliamus reikalavimus bei išpildo socialinius tokio lygio pastatams privalomus aspektus.  
Detaliau „Breeam“ sertifikavimui reikalingų sprendinių taikymai aprašyti atskirai aukščiau 
esančiuose skyriuose (žr. skyriuose „Pastato funkcinis suplanavimas“, „Pastato apdailos 
medžiagiškumo sprendiniai, jų aprašymas“, „Teritorijos sutvarkymo bei transporto ir pėsčiųjų srautų 
sprendimai“). 
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Pastato bendrieji rodikliai ir statiniais užstatytas plotas 
 
Lentelė 1 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 I. SKLYPAS 

1.  Sklypo plotas m² 51 934   

2.  Statiniais užstatytas plotas m² 2 692   

 II. PASTATAI (ADMINISTRACINIS PASTATAS) 

1. Pastato paskirties rodikliai (darbuotojų skaičius) vnt. 858   

2. Pastato bendrasis plotas*  m² 19 241,90   

    2.1. antžeminis m² 9 994,58   

    2.2. požeminis  m² 9 247,32   

3. Pastato naudingasis plotas* m² 10 077,10   

     3.1. antžeminis   9 977,50   

     3.2. požeminis   99,60   

4. Pastato tūris* m³ 86 372   

5. Aukštų skaičius vnt. 7   

6. Pastato aukštis* m max 26 
Sklypo dalyje Nr. 4.1 VII 
suprojektuotas pastato aukštis 22 
m, Nr. 4.1. VIII – 26 m 

7. Energinio naudingumo klasė - A+   

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - ≥C   

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I   

Kiti papildomi pastato rodikliai 

1. Pastato pagrindinis plotas* m² 16 412,37   

     1.1. antžeminis m² 7 721,07   

     1.2. požeminis m² 8 691,30   

2. Pastato pagalbinis plotas* m² 2 829,53   

     2.1. antžeminis m² 2 273,51   

     2.2. požeminis m² 556,02   

3. Pastato nuomojamas plotas m² 
9 664,99 

(97%) 

Nuomojamo ploto efektyvumas 
priklauso nuo nuomininkų 
skaičiaus aukšte/pastate  - esant 
kuo mažesniam nuomininkų 
skaičiui, nuomojamo ploto 
efektyvumas - 100%, nes tuomet 
neišskiriamos bendros 
cirkuliacinės erdvės ir buitinės 
sanitarinės patalpos (žr. pav. 9). 

     3.1. pagrindinis m² 9 224,16 

     3.2. pagalbinis m² 440,83 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

 
Pastato paskirties (darbuotojų skaičiaus) rodiklių skaičiavimai 

Pagrindinis antžeminis plotas – 7721 m²; 
Projektuojama 9 m²/1 darbuotojui (vadovaujantis BREEAM reikalavimais); 
Darbuotojų skaičius: 7721 m² : 9 = 858, t.y. 429 (50%) vyrai ir 429 (50%) moterys. 
 
Buitinių sanitarinių patalpų parinkimo skaičiavimai 
Sanitarinių mazgų kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties 
pastatai“, 245 – 247 punktais ir universalaus dizaino rekomendacijomis: www.universali-
architektura.lt. 
Aukščiau  apskaičiuotas darbuotojų skaičius – 858 darbuotojai: 429 (50%) vyrai ir 429 (50%) moterys. 
 
Lentelė 2 

San. mazgo tipas San. mazgų poreikis pagal STR 
Suprojektuotas san. mazgų 

kiekis 

Biurų WC  

Vyrų  
429 : 18 = 24 unitazai 
429 : 18 = 24 pisuarai 

29 unitazai 
28 pisuarai 

Moterų  
429 : 12 = 36 unitazai 
429 : 14 = 31 bidė (higieninis dušas) 

46 WC su unitazais ir 
higieniniais dušeliais  

ŽN  ≥ 1 aukšte 
po 1 vnt. kiekviename aukšte, 
viso 7 vnt. 

Kavinės 
darbuotojų WC 

Vyrų/moterų ≥ 1 1 unitazas 

Persirengimo 
patalpos 
dviratininkams 

Vyrų nereglamentuota 3 WC su dušais 

Moterų nereglamentuota 3 WC su dušais 

Vaikų užimtumo 
centras 

Vyrų/moterų ≥ 1 1 

 
Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimai 
Pagal statybos techninį reglamentą STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 107 p., 30 lentelę automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius turi būti: 
- administracinės paskirtiems pastatai - 1 vieta 25 m² pagrindinio ploto. 
 
Minimalus žmonėms su negalia automobilių vietų skaičius pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 16 punktą turi būti: 
- 3% nuo bendro automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, bet ne mažiau kaip 8 vietos, kai aikštelėje 
yra 201 - 1000 vietų. 
  
Projektuojamas pagrindinis antžeminis plotas – 7721 m² 
7721 (pagrindinis plotas) : 25 (1 vieta/pagrindinio ploto) = 309 automobilių stovėjimo vietos. 
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Lentelė 3 

Paskirties rodiklis 
Automobilių stovėjimo 
vietų poreikis pagal STR 

Suprojektuotas automobilių stovėjimo vietų kiekis 

-2 lygis -1 lygis VISO 

Automobilių stovėjimo 
vietos, tame tarpe: 

309 169 

146 (arba 149 
įrengiant tik 1 

požeminį 
aukštą) 

315 

1) ŽN automobilių stovėjimo 
vietos 

3% (9 vnt.) 5 5 10 

2) elektromobilių stovėjimo 
vietos 

10 10 - 10 

 
Dviračių stovėjimo vietų skaičiavimai 
Pagal statybos techninį reglamentą STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 178 p., 43 lentelę dviračių stovėjimo vietų skaičius turi būti: 
administracinės paskirties pastatuose - 1 vieta 250 m² pagrindinio ploto;  
Projektuojamas pagrindinis antžeminis plotas – 7721 m²; 

7721 (pagrindinis plotas) : 250 (1 vieta/pagrindinio ploto) = 31 dviračių stovėjimo vieta. 
 
Lentelė 4 

 
Dviračių stovėjimo vietos suprojektuotos požeminėje dalyje, -1 aukšte bei antžeminėje sklypo 
dalyje.  
 

Paskirties rodiklis Dviračių stovėjimo vietų poreikis 

pagal STR 

Suprojektuotas dviračių 

stovėjimo vietų kiekis 
Pagrindinis plotas -  7721 m² 31 78 


