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URBANISTINIO INTEGRALUMO IDĖJA SENAMIESČIO 
IR DANGĖS KRANTINIŲ APLINKOJE

 Kuriant pastato urbanistinę koncepciją, atsižvelgta į vietos istorinį kontekstą, savybes, vietą 
formuojančius siluetus, būdingą architektūrą bei viešosios erdvės kūrimą. Projektuojamo pastato vieta - 
konvertuojamos industrinės teritorijos bei senamiesčio sandūroje, viename svarbiausių būsimų Dangės 
krantinės mazgų. Tai koduoja projektuojamo pastato ženkliškumą. Projekto koncepcija siekta sukurti  
istoriniame miesto centre siluetu ir masteliu įsiliejantį kartu ženklišką pastatą, atspindintį industrinį vietos 
charakterį. Taip pat siekta suformuoti gyvybingą, vientisą su Dangės krantine erdvę, traukiančią į teritorijos 
vidų.  
 Pagrindiniai pastato tūriai formuoja Naujojo uosto gatvės ir aikštės perimetrą kartu sukurdami 
vertikalios dominantės – akcento įspūdį iš pagrindinių apžavgos taškų – tilto, piliavietės, būsimos vidinės 
kvartalo aikštės kampo.  Vertikalūs tūriai iš pagrindinių apžvalgos taškų akcentuoja kvartalų kampą, 
patekimą į vidinę teritoriją bei tampa traukos objektu. Pastato tūriai pakreipti, atveriant vaizdus, didinant 
pėsčiųjų pralaidumą į vidinę teritoriją. Greta jo formuojama aikštė – viena iš pagrindinių būsimo ,,Mėmelio 
miesto“ įeigos erdvių, todėl kuriama srautui pralaidi, gyvybinga erdvė.
 ,,Mėmelio miesto“ teritorijos kampe būsimam pastatui atsiveria unikalūs piliavietės, senamiesčio, 
miesto centro, Dangės krantinės, viršutiniuose aukštuose - marių ir uosto vaizdai, todėl, integruojant 
masteliu pastatą, pasirinktas laiptavimo principas leidžia sukurti terasas, atveriančias šiuos vaizdus 360 
laipsnių kampu. Tūriai terasuojami, atsižvelgiant į gretimų esamų pastatų ir projektuojamų gyvenamųjų 
namų mastelį, formuojant artimesnį žmogaus mąsteliui erdvės pojūtį. 

Komponuojami du sujungti tūriai, formuojantys gatvės ir aikštės 
perimetrą

Formuojamos vertikalios plokštumos - akcentai, žvelgiant iš 
pagrindinių apžvalgos taškų

Tūriai laiptuojami atsižvelgiant į esamo ir būsimo konteksto mastelį 
bei detaliojo plano sprendinius

360° panoraminiai vaizdai - vizualiniai ryšiai iš pastato ir terasų į upę, 
marias, Klaipėdos istorinį centrą ir senamiestį. Pastato terasose 

numatomos žaliosios zonos
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, 
TŪRINIAI SPRENDINIAI

 Būsimas verslo centras taps vienu svarbiausiu  ,, Mėmelio miesto“   ir Dangės krantinės objektų. Tai - sociali 
verslo, miesto gyventojų ir lankytojų vieta, todėl pastato koncepcija kūriama būtent šios vietos gyvybingumui 
ir patrauklumui sukurti. Projektuojamo pastato koncepcija supina kraštovaizdžio, šiuolaikinės architektūros ir 
funkcionalių erdvių idėjas. Dviejų  lakoniškos, santūrios formos tūrių kompozicija, sujungtų terasuota  holo erdve 
reaguoja į vietos mastelį, vertingus vaizdus, natūralią šviesą, srautų ir funkcijų cirkuliaciją. Tūrių laiptavimas  
kuria pagarbų santykį su aplinkinių pastatų masteliu.  Laiptuotuose tūriuose sukurtos terasos leidžia pastatui 
išnaudoti vietos potencialą, atveriant unikalius kraštovaizdžio vaizdus, kuriant aukštos kokybės darbo aplinką.  
Iš pagrindinių apžvalgos taškų - vidinės aikštės, vertikalios tūrių plokštumos tampa vietos dominantėmis. 
 Svarbi pastato architektūros dalis – promenada. Įtraukta dengta pirmo aukšto dalis kuria srautų 
pralaidumą įvairiomis klimato sąlygomis, taip pat formuoja pirmo aukšto ryšį su aikštės ir krantinių 
erdve. Promenada veda į tūrių sankirtoje suformuotą įėjimo erdvę  - terasuotą vidaus 1-4 aukštų holo 
erdvę. Pastato pirmame aukšte esantys stiklo fasadai atveria vidines erdves krantinei, aikštei ir gatve 
atvykstantiems lankytojams. Pirmame aukšte šviečiančios vitrinos naviguoja pėsčiuosius tamsiuoju paros 
metu, pastatas taip tampa vietos orientyru. Pastato viduriniame tūryje numatos visuomenei prieinamos 
funkcijos – kavinės, konferencijų salės, dirbtuvių, susitikimo kabinetai, neformalios darbo erdvės, terasos. Ši 
holo erdvė jungia krantinės erdvę su pastato lauko terasomis. Vidaus erdvėse sukuriamas vizualinis ryšys su 
lauko erdvėmis.
 Pastato architektūra – lankoniška ir santūri. Tūriai apgiaubiami vertikalaus skaidymo – reaguojančio 
į saulės kontrolę, vario fasadu. Fasadų lamelių kryptys, numatomos atsižvelgiant į vertingus vaizdus bei 
saulės patekimo kontrolę. Racionalus, tačiau kintantis pastato fasadų ritmas formuoja į aplinką reaguojančią 
ir tūrio kompoziciją pabrėžiančią pastato architektūrą, tektoniką. Pastato architektūrai pasirinkta industrinio 
teritorijos charakterio interpretacija darniai įlieja pastatą tiek industrinės teritorijos, tiek centrinės dalies 
raudonų plytų, fachverkų konstrukcijos pastatų kontekste. Fasado sprendiniai tęsiasi interjere, atskiriant 
biuro darbo erdves nuo pagrindinio holo. Fasadas ir vidaus apdailos medžiagos parenkamos – santūrios, 
minimalistiniai sprendiniai ir medžiagų dermė subtiliai kalba apie būsimo verslo centro prabangą. 
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

 Pasirinkta tūrių kompozicija bei konstrukciniai sprendiniai leidžia pastate pritaikyti skirtingas funk-
cijas ilgailaikėje naudojimo perspektyvoje. Pirmas aukštas projektuojamas atviras visuomenei, integruojant 
kavinių, komercinių patalpų, ekspozicijų bei susitikimų funkcijas, taip kuriant gyvybingą lauko ir vidaus er-
dvę.  
 Pastato viduriniame tūryje numatomos neformalios darbo erdvės, , numatomos galimos nuomoja-
mos arba viešos susitikimų, konferencijų, dirbtuvių erdvės bei galimybė skirtinguose pastato lygiuose bei 
terasose įsikurti kavinėms. Pastato aukštuose numatomos terasos gerina darbo erdvių kokybę, sukurda-
mos lauko poilsio zonas su vertingais vaizdais į Klaipėdos senamiestį, Dangės upę, marias, uostą. Terasos, 
priklausomai nuo nuomininkų skaičiaus gali būti bendro naudojimo ir atskirų biurų. Centriniame dešiniajame 
pastato korpuse projektuojamos bendro naudojimo, visuomenei prieinamos terasos - apžvalgos aikštelės. 
Terasose galėtų įsikurti lauko kavinės. Šios erdvės pasiekiamos laiptais arba liftu iš pirmo aukšto, bei per pa-
grindinių biurų tūrių centruose esančius lifto holus. Pagrindiniuose tūriuose funkcijos dėstomos, užtikrinant 
maksimalų natūralų apšvietimą darbo vietoms ir susitikimų kabinetmas. Centrinėse tūrių dalyse projektuo-
jami vertiklūs ryšiai - evakuacinės laiptinės ir liftai, virtuvėlės, sanitariniai mazgai, pokalbių telefonu, pagalbi-
nės biurų patalpos bei rūbinės. Požeminiame aukšte numatomas patekimas į lifto holus, jungiančius pasta-
to aukštus. Greta lifto projektuojamos administratorių darbo vietos. Pirmuosiuose aukštuose numatomos 
bendros recepcijos, holo erdvės, kavinės, aikštės ir Naujojo Uosto gatvės perimetru galimas nuomojamas, 
savarankiškai veikiantis komercinis plotas. Dviračių saugykla numatoma pirmo aukšto lygyje, iš šiaurinio 
patekimo į pastatą. Šalia šio patekimo numatomos persirengimo patalpos, rūkimo patalpa, esanti toliau nuo 
pagrindinio įėjimo.
 

Pirmo aukšto promenada ir galimos 
komercinės funkcijos

Korpusus jungiančiame tūryje numatomos 
bendro naudojimo, viešos konferencijų, 

susitikimo kambarių, darbo, kavinių erdvės

Tamsiose zonose projektuojami vertikalieji 
ryšiai, evakuacinės laiptinės, sanitariniai mazgai

Apšviestose zonose projektuojamos atviro tipo 
darbo vietos, kabinetai, susitikimų kambariai



DANGĖS TERASOS |  8 DANGĖS TERASOS |  9

PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

 
 Pastato erdvinė struktūra leidžia nusudėtingai skaidytis i jungtis, pritaikyti skirtingus nuomojamo 
plotų variantus. Nuomojamo ploto skaidymas galimas vertikaliai – vienam nuominkui nuomojant kelis to 
paties korpuso auštus, horizontaliai – skaidant pastato aukštą į dviejų, trijų ir keturių nuomininkų patalpas. 
2-4 aukšte galimas aukšto pritaikymas vienam nuomininkui abejuose korpusuose. Projektuojant lifto holus 
korpusų centre bei evakuacines laiptines skirtinguose pastato galuose, galimas vieno korpuso horizonta-
lus suskaidymas, išvengiant papildomų evakuacinių koridorių. Nuomininkai naudotųsi bendru korpusų lifto 
holu. Projektuojant sanitarinius mazgus prie evakuacinių, sukuriama galimybė įsirengti atskirai naudojamus 
sanitarinius mazgus skirtingiems nuomininkams, arba, grupuojant sanitarinius mazgus bendram skirtin-
gų nuomininkų naudojimui greta lifto holo. Skirtinguose korpusuose numatomos po dvi galimas virtuvėlių 
vietas, tikslinamas pagal nuomininkų poreikį. Centriniame pastato hole projektuojamos bendro naudojimo  
neformalios darbo zonos, poilsio zonos, susitikimų ir konferencijų patalpos, maksimaliai išnaudojant likusį 
nuomojamą darbo vietoms. 

4 AUKŠTO PLANO GALIMŲ KETURIŲ NUOMINIKŲ SCHEMA 5 AUKŠTO PLANO GALIMŲ TRIJŲ NUOMINIKŲ SCHEMA

6 AUKŠTO PLANO GALIMŲ DVIEJŲ NUOMINIKŲ SCHEMA 7 AUKŠTO PLANO GALIMO NUOMINIKO SCHEMA
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PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS IR APDAILA

Fasado idėja

 Kuriant pastato apdailų ir medžiagiškumo koncepciją atsižvelgta į medžiagų ilgaamžiškumą, pov-
eikį aplinkai bei dermę su architektūrine idėja. Pastato apdailai siūlomas architektūrinis varis nereikalauja 
priežiūros 50 metų. Siūlomos medžiagos daugumai pastato konstrukcijų yra natūralios, vengiama dengti 
cheminiais preparatais galinčiais turėti įtakos žmonių sveikatai. Dauguma medžiagų turi minimalų poveikį 
gamtai, stengiamasi naudoti vietines medžiagas, taip sumažinant CO2 suvartojimą. Fasadinė sistema pro-
jektuojama su saulės apšvietimą kontroliuojančiomis stačiakampio profilio, horizontaliomis ir vertikaliomis 
architektūrinio vario lamelėmis.
 Varis iš anksto patinuojamas, o patinos spalva priklauso nuo aplinkos sąlygų, kuris laikui bėgant įgaus 
natūralią ir ryškią spalvą, projekte numatomas rusvai matinis paviršius. 
Atsižvelgiant į istoriškai Klaipėdos miestui būdinga santūrią, paprastos lakoniškos geometrijos,  ir ribotos 
puošybos architektūrą pastato fasadai derinami su vietos kontekstui būdinga architektūrine raiška.  

Vidaus ir išorės dermė

 Projektuojame pastate išlaikomas apdailos medžiagų ir detalių vientisumas. Pastato išorėje ir in-
terjere dominuoja metalas, stiklas, betonas ir medžio detalės. Interjere numatomo poliruoto betono grin-
dys bendrose erdvėse ir ofisų dalyje akustinės kiliminės plytelės. Pastato viduje pratęsiama vientiso tūrio 
kompozicija varinėmis lamelėmis. Numatomos stiklo vitrinos, medinių bruselių lubos kuria pastato išorės ir 
vidaus vientisumą, švarumo įspūdį.

 Pastato  eksploatuojami stogai – terasos  kuriami pagal tvarumo standartus. Terasos numatoma 
medžio apdaila.  Žalieji pastato stogai sugeria dalį lietaus vandens, kuris panaudojamas numatomų želdinių 
drėkinimui. Želdinius sudaro vietiniai augalai, kurie deri prie pajūrio klimatinių sąlygų ir nereikalautų daug 
priežiūros.
. 
 Sklypo mažosios architektūros detalės ir medžiagiškumas derinami su pastato architektūra. Kuri-
amiems lauko baldams, šviestuvams ir turėklams parinktos pastato fasaduose ir interjere esančio medžia-
gos - metalas, medis, betonas. Pėsčiųjų takai apšviečiami vertikaliais juodo metalo šviestuvais. Greta 
pėsčiųjų takų išdėstyti suoliukai, lauko baldai – ažūriški, lengvai įsiliejantys Dangės upės krantinės aplinkoje. 
Sklype numatomos kietosios dangos – granitas, skalda.
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TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Kuriant  viešąją erdvę krantinėje, atsižvelgta į jos sutvarkymą etapais. Pirmu etapu formuojama aikštė ir 
pastato prieigos iki Danės gatvės. Aikštėje pastato perimetru numatoma laisva zona srautų judėjimui. Cen-
trinėje aikštės dalyje augalais ir medžiais formuojama rekreacinė poilsio zona – sociali miesto erdvė. Pas-
tato prieiga formuojama atvira zona lauko kavinėms, srautų judėjimui. Įėjimo erdvę akcentuoja numatomos 
vandens fontanų zonos.  
 Antruoju etapu numatomas Danės gatvės konvertavimas į pėsčiųjų alėją su dviračių taku. Dangomis 
išskiriami buvusio užstatymo plotai, juose pagal DP juos kertantis dviračių takas žymimas subtiliai, nekon-
trastuojančiai išskirtam buvusios užstatymo plotui. Greta istorinio užstatymo ploto, pabrėždamos buvusių 
namų kontūrus formuojamos žaliosios zonos kartu apjungiančios esančius medžius, maksimaliai juos iš-
saugant. Krantinės dalis palei Dangės upę siūloma medinė – aikštės ašių tęsinyje formuojant prieigą prie 
upės – amfiteatrą. Medinė krantinės dalis – aliuzija į plukdomus Dange rąstus, suteiktų krantinei jaukumo. 
Šioje dalyje numatomos pasisėdėjimo vietos.   Siūloma taikyti šį sprendinį likusiai krantinės daliai, kuriant 
vientisą pėsčiųjų promenadą, su komercijai reikalingų paviljonų atsiradimu, mažąja architektūra, poilsio zo-
nomis.  
 Kuriant viešąją erdvę siekta ją sujungti su pirmuoju aukštu, sukuriant erdvės gyvybingumą. Aikštę 
ir pastato pirmą aukštą sujungia promenada, apsauganti nuo kritulių, leidžianti judėti įvairiomis oro sąlygo-
mis. Pirmame aukšte numatomos galimo komercijos, kavinių zonos, kurios šiltuoju metu išnaudotų pastato 
prieigų, aikštės erdvę lauko staliukams. Taip kuriama nenutrūkstamo judėjimo, įvairiomis oro sąlygomis 
gyvybinga lauko ir vidaus aplinka. Ryšys su lauko erdvėmis juntamas ir iš pastate formuojamų terasų, visuo-
menei atvirų erdvių 1-5 aukštuose. 
 Projektuojamose teritorijos žaliosiose zonose numatomi pajūriui būdingos augalų rūšys derinčios su 
vietos kontekstu ir nereikalaujančios sudėtingos priežiūros. Miesto baldai kuriami atsižvelgianti į kontekstą 
- dominuoja medis, metalas.  Numatomas apšvietimas lauko šviestuvais krantine palei upę,  pabrėžiantis 
alėjos tipo erdvę. Pastato terasose, galima numatyti buveines papildant vietos bioįvairovę pvz. inkilai, bičių 
aviliai, vabzdžių viešbučiai, krūmynai, medžiai ir kt. Dėl bioįvairovės detalaus integravimo reikalingos konsul-
tantų konsultacijos. 
 Trikampėje aikštėje numatomas apšvietimas, kuriantis trauką į ,,Mėmelio miesto“ vidų. Siūloma ap-
šviesti pirmuose aukštuose kuriamas dengtas promenadas, aikštėje numatomi lauko šviestuvai integruoti 
žaliosiose zonose bei lauko balduose.Erdvėje priešais pastatą numatomos dviračių, paspirtukų parkavimo, 
nuomos punktai. Taip pat apšviestuose stenduose įrengiama informacinė sistema orientacijai.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTAI

 Automobilių infrastruktūra 

 Projektuojama teritorija yra miesto istorinėje centro zonoje, greta vienos pagrindinių miesto ašių 
-Naujojo uosto gatvės. Automobilių saugykla projektuojama atsižvelgiant į konkurse pateiktą automobilių 
saugyklos schemą.   Įvažiavimas numatomas rampa šiaurinėje konkurso teritorijos dalyje iš Naujojo uos-
to gatvės. Automobilių saugykloje projektuojama 10 elektromobilių vietų, bei 5 žmonių su negalia vietos. 
Naujojo uosto gatvės dalyje numatomos trumpos sustojimo vietos keleivių išleidimui (angl. ,,kiss and ride“). 
Teritorijoje numatomas ilgalaikis automobilių statymas požeminėje aikštelėje. Galimybė privažiuoti aptar-
naujančiam transportui numatoma Naujojo Uosto gatve, Danės gatve- antruoju etapu sustiprinta pėsčiųjų 
alėjos danga, bei Šiaurinėje pastato dalyje greta rampos. Išsaugoma esama autobusų stotelė visuomeni-
niam transportui. Numatomos trumpalaikio sustojimo  „kiss and ride“ vietos.

Dviračių infrastruktūra

 Dviračių takai formuojami atsižvelgianti į Klaipėdos miesto judumo planą bei detalaus plano kon-
cepciją. Klaipėdos miestas vystydamas susisiekimo sistemą siekia užtikrinti Klaipėdos gyventojams įvai-
rias judėjimo galimybes ir padidinti svarbiausių miesto vietų pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, 
užtikrinti saugumą ir eismo saugą, sumažinti taršą ir energijos poreikį Klaipėdoje, pagerinti miesto aplinką, 
erdvinę urbanistinės aplinkos kokybę, didinti miesto efektyvumą gyventojų, ekonominei ir socialinei naudai. 
Pastato teritorija - vienas svarbiausių būsimo lokalaus miesto centro „Mėmelio miesto“ mazgų. Erdvė gre-
ta pastato jungs Dangės krantinės ir vystomos teritorijos žmonių srautus, todėl greta dviračių takų numa-
tomos nemotorinio transporto laikymo ir nuomos vietos. Pastato pirmame aukšte projektuojama uždara 
dviračių saugykla su persirengimo kambariais pastato darbuotojams, skatinant vykimą į darbą nemotorinė-
mis priemonėmis. Iki saugyklos veda pažymėtas dviračių takas, sujungtas su miesto dviračių takų sistema.  
Lankytojams skirtos dviračių vietos numatomos dengtos, greta pagrindinio patekimo į holą. Dviračių infras-
truktūros gerinimo sprendiniai taip pat aprašomi BREEAM skyriuje. 

Pėsčiųjų srautai

  Teritorija yra centrinėje miesto dalyje, senamiesčio ir naujamiesčio sandūroje, kur aktyviausi pės-
čiųjų srautai, besiribojantys su nagrinėjama teritorija eina rytų - vakarų kryptimis, Dangės upės krantinėmis. 
Kuriant pastato koncepciją, atsižvelgta į pastatą supančios urbanistinės erdvės bei krantinės srautų orga-
nizavimą, įtraukiant pėsčiuosius į ,,Mėmelio miesto“ teritoriją. Krantinės erdvė numatoma pėstiesiems, su 
žaliosiomis ir paviljonams skirtomis erdvėmis. Medine krantinės dalimi palei upę kuriama rekreacinė - po-
ilsio zona, tam kad krantine ne tik judėtų žmonių srautai, bet jos erdvė taptų šurmuliuojančia ir gyvybinga 
susitikimų, buvimo vieta. Aikštės prie pastato ašyje krantinėje siūloma laiptuota zona į upę - amfiteatras. Tri-
kampė aikštė greta pastato formuojama, kuriant laisvą erdvę aplink pastatus pėsčiųjų srautams, rekreacinė 
žalioji erdvė formuojama aikštės centre. Promenada aplink pastatą leidžia pėstiesiems judėti dengta erdve, 
apsaugant juos nuo kritulių. Tai skatina erdvės ir komercijos gyvybingumą, esant prastomis oros sąlygomis.  
 Pėsčiųjų infrastruktūra teritorijos aplinkoje orientuojama į pėsčiųjų saugumą, patogumą bei univer-
salaus dizaino principus. Formuojama erdvė aplink pastatą išvengiant reljefo perkritimų be laiptų, todėl pas-
tatas tampa lengvai prieinamas ir neįgaliesiems. 
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

Konstrukcijos 
 Požeminėje pastato dalyje numatomos monolitinio gelžbetonio laikančios sienos, kolonos ir 
perdangos. Projektuojamos apvalios kolonos bei 80 cm lauko sienos. Antžeminėje statinio dalyje taip pat 
numatomos monolintinio gelžbetonio  vidinės laikančios sienos, kolonos ir perdangos.
Pastato stogai plokšti – sutapdinti. Dalis pastato stogų - eksploatuojami, įrengiamos terasos. Viršutinių 
auštų pastatų stogams numatomos konstrukcijos, atlaikančios papildomas apkrovas, kurios atsiras dėl 
planuojamų įrengti saulės elementų. Pamatai numatomi gilieji, atskirieji – poliniai, tikslinami atlikus grunto 
tyrimus. 
 
Fasadai

 Atlikus kumuliuoto saulės energijos kiekio skaičiavimus, nustatyti vertikalaus fasado regionai, kuriuos 
pasiekia didžiausias saulės spinduliuotės kiekis nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 dienos.  
Projektuojamos saulės kontrolės lamelės su kintančiu kampu ir gyliu bei šešeliuojantis stiklas, atsižvelgiant į saulės 
spinduliuotės kiekį fasado plokštumose.  
 
 Stiklas praleidžiantis saulės spinduliuotė tam atsžvelgiant į saulės spindulių kritimo kampą MicroShade 
produktas: g-vertės sumažėjimas iki 14%)

 Fasadinės sistema projektuojama su saulės apšvietimą kontroliuojančiomis stačiakampio profilio, 
horizontaliomis ir vertikaliomis architektrūrinio vario lamelėmis.
  
Sandarumo rodiklis

 Pastate numatoma pasiekti geresnį nei norminis sandarumo rodiklį. Tam numatoma atlikti 
konstrukcinių mazgų sandarinimo analizę bei visus reikiamus sandarinimo sprendinius numatyti 
dar projekto rengimo,  o ne statybos metu. Aukštas pastato sandarumo rodiklis ne tik užtikrina 
efektyviai naudojamus energetinius resursus, bet ir indikuoja apie kokybiškai atliktus statybos dar-
bus. Dažniausiai sandarios pastato konstrukcijos yra aukšto kokybės bei tinkamų konstrukcinių 
sprendimų rezultatas. 

PASTATO INŽINERINIAI SPRENDIMAI

 Detalūs inžineriniai sprendiniai aprašomi kartu su tvarumo sprendiniais BREEAM  skyriuje. 

 Svarstytinu šilumos šaltiniu numatoma geoterminių gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema dėl 
palankios vietovės – vandeningo grunto. Numatoma retai pasitaikančias pikines šildymo sistemos apkro-
vas itin šaltomis dienomis padengti centralizuotų miesto tinklų tiekiama šiluma. Abu šilumos šaltiniai turės 
galimybę tiekti pastatui šilumą kartu vienu metu automatiškai. Pastato vidaus šildymo sistema numatoma 
vandeninė, todėl abu šilumos šaltiniai galės tiekti šilumą tais pačiais šilumos prietaisais

 Siekiant užtikrinti A++ energetinio  naudingumo klasės reikalavimus, patalpų vėdinimo sistemos 
numatomos su aukšto efektyvumo šilumos grąža (≥80%) ir vėdinimo sistema. Tiekiamo oro pašildymui 
naudojami vandeniniai šildytuvai, kuriais šilumą galės tiekti gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema ir 
centralizuoti miesto šilumos tinklai.

 Siekiant užtikrinti komfortines pastato patalpų vidaus oro temperatūras šiltuoju metų laiku pirmeny-
bė teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (arba jo dalį). 
Tai pasyvios apsaugos nuo perkaitimo priemonės – natūralus skaidrių atitvarų šešėliavimas architektūros 
elementais, optimalus skaidrių atitvarų plotas bei jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, optimalus langų pa-
ketų saulės praleisties koeficientas (g-vertė), apribojantis saulės energijos patekimą į patalpas.

 Galimas vėsos tiekimo sprendimas – bazinio vėsos poreikio užtikrinimas išnaudojant pasyvią grun-
to vėsą, tokiu būdu užtikrinant žemas energijos sąnaudas vėsos gamybai. . Šilumos siurbliai numatomi su 
pasyvios vėsos gamybos galimybe (angl. „freecooling“), kuri leidžia nenaudoti šilumos siurbliuose esančių 
kompresorių ir patalpas vėsinti naudojant tik cirkuliacinių siurblių pagalba. Kadangi geoterminių šilumos si-
urblių pajėgumo nepakaks pikinėms pastato vėsos apkrovoms padengti, numatomi papildomi vėsų vandenį 
gaminantys įrenginiai, kurie pritaikyti veikti kartu su gruntiniais šilumos siurbliais panaudojant tuos pačius 
pastato vidaus patalpų vėsinimo įrenginius.

 Karštas geriamasis vanduo pastate ruošiamas šilumos punkte nuo centralizuotų šilumos tinklų. 
Pastate numatoma recirkuliacinė karšto geriamojo vandens tiekimo sistema. Vandens temperatūra palaiko-
ma atsižvelgiant į karšto vandens vartojimą – įvertinant vartotojų elgesį. 

 Ant stogo numatomo saulės jėgainės integracija reikalinga A++ klasės reikalavimų užtikrinimui.  Šios 
jėgainės pagamintą energiją numatoma panaudoti pastato reikmėms – inžinerinių sistemų ir biure naudoja-
mos įrangos poreikių tenkinimui (angl. plug-loads).
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BREEAM IR TVARUMO SPRENDINIAI

 BREEAM tvarumo vertinimo sistema yra pasaulyje pripažinta metrika leidžianti objektyviai 
įvertinti rinkoje esančių pastatų poveikį aplinkai. Pasinaudojant vertinimo kriterijais, projektavimo 
metu atsižvelgta į esminius projekto valdymo, sveikatos ir gerovės, energijos, transporto, geriamojo 
vandens, naudojamų medžiagų, atliekų, ekologijos ir taršos kriterijus. Projektiniame siūlyme 
integruoti sprendiniai užtikrina aukšto BREEAM Int NC 2016 įvertinimo gavimą, rodantį pastato 
išskirtinumą ir formuojanti sektino, tvaraus pavyzdžio įvaizdį regiono kontekste. Toliau pateikiamos 
projekte įdiegtų sprendimų ir BREEAM vertinimo sistemos kriterijų sąsaja ir tolimesnių veiksmų, 
reikalingų sėkmingam įvertinimo gavimui, aprašymas.

PROJEKTO VALDYMAS

MAN 01. Projekto suvestinė ir planas

 Projekto vystymo metu numatoma diskusija su suinteresuotomis šalimis: vystytojais, 
miesto administracija, gyventojai, gretimų sklypų savininkais ir pan. Projektuojant turi būti atlikta 
suinteresuotų šalių poreikių, tikslų, poveikių ir problematikos analizė, pateiktos išvados ir sprendimo 
būdai bei viešas aptarimas. 
Projektinių pasiūlymų stadijoje numatoma derinti užsakovo poreikius, verslo tikslus su aplinkos 
poveikiu, kadangi projektas vystomas jautrioje miesto teritorijoje. Kuriant projekto strategiją, 
numatomos konsultacijos su įvairių sričių profesionalais: vystytojais, inžinieriais, konstruktoriais, 
rinkodaros, tvarumo, projekto valdymo ir komunikacijos konsultantais,  kraštovaizdžio architektais, 
interjero dizaineriais ir t.t. Projektinių pasiūlymų stadijoje numatoma nustatyti bendrą užsakovo, 
projektuotojų tikslų tvarumo atžvilgiu kryptį, įtraukiant BREEAM konsultantus. Taip pat numatomas 
BREEAM konsultantų dalyvavimas projekto vystymo stebėjimui. 

MAN 02. Gyvavimo ciklo kaštai bei paslaugų strategija 

 Taikant sprendinius pastato tvarumui ir energiniam naudingumui pasiekti, numatoma 
atsižvelgti į finansinius kaštų ir generuojamos naudos santykį, atlikti pastato gyvavimo ciklo kaštų 
analizę. Šios studijos atlikimas padeda rasti pusiausvyrą tarp poreikio gerinti pastato tvarumą ir 
energinį naudingumą, bei tam skiriamas išlaidas. Gyvavimo ciklo kaštų įvertinimas leidžia objektyviai 
pasirinkti taikytinus sprendimus dar projektinių pasiūlymų stadijoje. Kuriant architektūrinę 
koncepciją,  buvo atsižvelgta į principinių sprendimų, lemiančių pastato energijos vartojimą patalpų 
šildymui, vėsinimui, vėdinimui ir apšvietimui pasirinkimus.  
 

MAN 03. Atsakingos statybos praktika
 Projekto teritorijoje vykdoma statyba turi būti atsakingai organizuota, sumažinant poveikį 
aplinkai ir turizmui. Siektina statybos metus išlaikyti Dangės krantinę viena iš labiausiai turistų 
lankomų vietų, netrukdyti vietos veikloms ir verslui. Mažinti statybos taršos poveikį Dangės upės, 
marių ir Kuršių nerijos biosferai. Numatomos strategijos išlaikyti statybos aikštelę tvarkingą, 
mažinant triukšmo ir oro taršą aplinkai. Taip pat projekte numatomas statybos darbų sąlygų 
stebėjimas ir organizavimas, siekiant išvengti darbuotojų sveikatos rizikų, aprūpinant apsaugos 
priemonėmis. 

Kreditai Procentas Kreditai Procentas Kreditai Procentas Kreditai Procentas

Valdymas (MAN) 21 10.75% 0.51% 11 5.63% 5 2.56% 5 2.56%

Sveikata ir gerovė (HEA) 17 13.83% 0.81% 9 7.32% 6 4.88% 2 1.63%

Energija (ENE) 24 19.53% 0.81% 20 16.28% 3 2.44% 1 0.81%

Transportas (TRA) 9 5.98% 0.66% 5 3.32% 1 0.66% 3 1.99%

Vanduo (WAT) 8 8.56% 1.07% 4 4.28% 3 3.21% 1 1.07%

Medžiagos (MAT) 12 14.82% 1.24% 8 9.88% 3 3.71% 1 1.24%

Atliekos (WST) 7 6.84% 0.98% 5 4.89% 1 0.98% 1 0.98%

Sklypas ir ekologija (LE) 10 8.56% 0.86% 2 1.71% 3 2.57% 5 4.28%

Tarša (POL) 11 11.12% 1.01% 5 5.05% 0 0.00% 6 6.07%

Inovacija 10 10.00% 1.00% 0 0.00% 0.00% 10 10.00%

Viso 129 110.0% 69 58.4% 25 21.0% 35 20.6%
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Galimi Siektini Potencialūs NesiekiamiKredito 
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FASADO DETALĖ
• Stiklas praleidžiantis saulės spinduliuotė tam atsžvelgiant į saulės spindulių kritimo kampą MicroShade 

produktas: g-vertės sumažėjimas iki 14%)
• Stacionarūs išoriniai šešėliuojantys elementai - varinės lamelės.

APSAUGOS NUO SAULĖS POREIKIS ŠEŠĖLIAVIMO SPRENDINIAI
Atlikus kumuliuoto saulės energijos kiekio 
skaičiavimus, nustatyti vertikalaus fasado regionai, 
kuriuos pasiekia didžiausias saulės spinduliuotės 
kiekis nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 dienos. 

Projektuomos saulės kontrolės 
lamelės su kintančiu kampu ir gyliu bei 
šešeliuojantis stiklas, atsižvelgiant į saulės 
spinduliuotės kiekį fasado plokštumose. 
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SVEIKATA IR GEROVĖ

HEA 01. Vizualinis komfortas

 Vizualinis komfortas svarbus užtikrinant pastato naudotojų sveikatą ir gerovę. Natūrali 
šviesa padidna komforto lygį bei darbingumą. Pastato tūrių kompozicija bei suprojektuotos pastato 
išorinės skaidriosios atitvaros –fasadinė sistema užtikrina ypač aukštą natūralios apšvietos lygį 
darbo vietose, leidžia pastato naudotojams mėgautis pastatą supančiais vaizdais. Tai palaiko gerą 
pastato naudotojų psichologinę būseną, sumažina depresijos simptomus. 
 Numatomos fasadinės konstrukcijos panelės savo giliu kontroliuoja saulės patekimą, 
apsaugant nuo tiesioginio saulės spindėjimo. Panelių gylis kinta atsižvelgiant į fasadų natūralų 
apšvietimą, pasaulio šalis. Saulės šviesos pralaidumas reguliuojamas pastato vidinėje pusėje 
montuojamais roletais. 
 Taip pat aukštas natūralios šviesos lygis leidžia pastate sumažinti dirbtinio apšvietimo 
energijos sąnaudas. Atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumą, numatoma pastate naudoti 
šviestuvus su aukšto efektyvumo LED lempomis. Numatomi apšvietimo sistemų sprendiniai 
sumažins nepageidaujamą šviestuvų akinimą, kuris sukelia diskomfortą ir blaško dėmesį. 

HEA 02. Vidaus oro kokybė

 Prasta patalpų oro kokybė gali lemti žmonių sveikatos sutrikimus: akių, nosies, gerklės 
sudirginimai, galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, ilgalaikės kvėpavimo takų ligos, astma, 
širdies ligos. Siekiant išvengti ir sumažinti kenksmingų sąlygų susidarymo galimybes, numatomos 
priemonės, mažinančios oro teršalų, tokių kaip anglies dioksidas, azoto dioksidas ir lakiųjų organinių 
junginių buvimą aplinkoje. Tinkamas oro kokybės palaikymo planas leidžia palengvinti pastato 
sistemų projektavimo sprendimus bei numatyti reikiamas specifikacijas, kurios užtikrins tinkamą 
vidaus patalpų vėdinimo sistemų darbą. Tinkamai suprojektuotos vėdinimo sistemos sumažina 
teršalų koncentracijas patalpose, reikiamą oro kaitą. 
 Pastato patalpos turi būti aprūpinamos reikiamu kiekiu vėdinamu oru. Oro ištraukimo ir 
paėmimo vietos turi būti parinktos atsižvelgiant į galimą taršą. Numatomos vidinės oro  kontrolės 
sistemos.  Interjero apdailai parenkamos medžiagos vengiant lakiųjų sudedamųjų dalių. 

HEA 04. Šiluminis komfortas

 Projekte turi būti atlikta šilumos komforto studija, kurioje numatomos priemonės palaikyti 
komfortišką darbo aplinką, galimybę kontroliuoti oro temperatūrą, vengti temperatūros skirtumų 
daro vietose.  Atvirose biuro erdvėse numatomos iki 10  žmonių darbo zonos, maksimalus greta 
esančių darbo stalų skaičius - 4, siekiant suderinti darbuotojų poreikius.

HEA 05. Akustinis komfortas

 Pastato triukšmas neigiamai veikia pastato naudotojus: dingsta koncentracija, kyla sus-
ierzinimas, sumažėja produktyvumas, ilgainiui sutrinka miegas. Tinkama pastatų akustika svarbi 
aplinkybė pastate, kuriame numatomos skirtingos veiklos –  biuro darbo vietos, paslaugų teikimas, 
kavinės, viešai prieinamos darbo vietos. Pastate numatoma užtikrinti tinkamą akustinį komfortą 
numatant garsą sugeriančias medžiagas, teisingus konstrukcinius sprendinius. Išskaidytos  holo 
erdvės lemia žmonių srautų paskirstymą, mažinant triukšmo galimybę. Akustinės interjero medžia-

gos grindyse, lubose, sienose sugeria garsą. Akustinė apdaila susitikimo kambariuose izoliuoja 
garsą atviro tipo biurų erdvėse. Rekomenduojama kurti mažas darbo vietų grupės. Pagrindiniai 
korpusai atskirti nuo jungiančių holo erdvių stiklinėmis pertvaromis, išvengiant šurmulio efekto.

HEA 06. Prieinamamumas

 Kuriama architektūra ir aplinka, prieinama skirtingų poreikių pastato naudotojams. Šalia 
pastato formuojama viešoji erdvė leidžia sklandžiai judėti pėstiesiems.  Projektuojami dviračių, 
nemotorinių transporto priemonių srautai, organizuojami siekiant išvengti pavojingų sankirtų su 
pėsčiųjų srautais. Projektuojami 2 m pločio dviračių takai, vedantys į dviračių saugyklas, esančias 
greta įėjimo į pastatą.  Numatomos laikino sustojimo vietos, nekerta pėsčiųjų ir dviračių takų ir yra 
šalia pėsčiųjų zonos, kad išlipusiems nereiktų kirsti gatvės. Kuriant viešąją erdvę atsižvelgta į takų 
ir erdvės apšvietimą sklandžiam judėjimui tamsiu paros metu. 
 Formuojant sklypo reljefą, kuriant pastato vidaus struktūrą atsižvelgta į sklandų žmonių su 
negalia judėjimą lauko ir vidaus erdvėse bei galimybe naudotis pastato patalpomis. Visi pastato 
įėjimai pritaikyti neįgaliesiems. Pietinėje  sklypo dalyje suformuoti pėsčiųjų takai neviršija 5 proc. 
išilginio nuolydžio. Pastato pagrindinės holo erdvės ir terasos pasiekiamos liftu. Greta Naujojo uosto gat-
vės numatoma sustojimo išlaipinimo vieta.  Pastate visose pagrindinėse patalpose durys projektuojamos 
tokios, kad angos bekliūtis plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Durys pastato be slenksčių. Pastato ir sk-
lypo medžiagos parenkamos taip, kad padėtų orientuotis regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms. 
Numatoma aklųjų rašto nuorodų sistema, padedanti orientuotis pastate.
 Kuriamas pastatas yra atviras visuomenei. Pirmame aukšte numatomos komercijos, pa-
slaugų, parodų erdvės, į kurias patenkama iš šias erdves jungiančio holo. Hole esančiomis nefor-
maliomis darbo vietomis, susitikimų kambariais bei terasomis gali naudotis miestiečiai. Aktyvioje 
miesto centro dalyje projektuojamas pastatas yra greta skirtingų funkcijų, tuo pačiu papildydamas 
vietos paslaugų sektorių. 

HEA 07. Saugumas

 Saugumo jausmas yra būtina sąlyga tvariam pastato naudojimui. Maža nusikalstamumo 
tikimybė teigiamai veikia pastate dirbančių žmonių gerovę bei psichologinę būseną. Tinkami spren-
dimai – saugumo užtikrinimo planas, fizinė ir technologinių priemonių sukuriama apsauga, apšvie-
stos erdvės užtikrins tinkamą pastato apsaugą. Pastate numatant viešąsias funkcijas atvirose erd-
vėse – terasas, žaliąjį stogą formuojama sociali miesto erdvė, pritraukiami žmonių srautai  mažina 
nusikalstamumo tikimybę.
 Numatomi saugūs privažiavimai prie pastato, saugios dviračių juostos, projektuojamos 
perėjos, tinkamas teritorijos apšvietimas užtikrins saugų lankytojų patekimą į pastatą, sumažins 
eismo įvykių tikimybę. Numatomos žaliosios pastato prieigų zonos ir erdvės didina žmonių sąveiką 
su aplinka, suteikia pastatui biofilijos elementų. 
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ENERGIJA

ENE 01. Energijos sunaudojimo ir anglies dvideginio sumažinimas

 Pastato energijos vartojimas turi tiesioginį poveikį sukuriamos anglies dvideginio (CO2) emisijos 
dydžiui, kurį pastatas sukuria per savo gyvavimo ciklą. Variantų analizėmis parinktų sprendimų visuma ir jos 
poveikis įvertinamas atliekant dinaminį pastato energijos modeliavimą. Sprendimai optimizuojami taip, kad 
projektas tenkintų iškeltus tikslus ir atitiktų A++ klasės reikalavimus.

Šildymo sistema
 Projektuojamas pastatas atitiks šalyje keliamus A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. 
Šildymo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė teikiama šilumos šaltiniui, kurio naudingumo koe-
ficientas didžiausias, šilumos šaltinio naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos 
faktoriaus vertė mažiausia, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia. 
 Tinkami šilumos ir vėsos šaltiniai bus nustatyti  atlikus ENE04 studiją. Pastato mikroklimato poreik-
ius tenkinantys sprendiniai bus parinkti atsižvelgiant į būtinybė užtikrinanti  A++ klasės parametrus ir opti-
malų kaštų-naudos santykį CO2 pėdsako sumažinimo ir finansinių investicijų atžvilgiu. 
 Svarstytinu šilumos šaltiniu numatoma geoterminių gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema. Dėl 
palankios vietovės – vandeningo grunto, šilumos siurblių sistema veiks itin aukštu efektyvumu. Planuoja-
ma, kad ši sistema veiks 2200-2300 valandų per metus ir užtikrins apie 90% viso reikiamo šilumos kiekio 
šildymo sistemoms. Siekiant racionaliai panaudoti investicijas į būsimą geoterminių gręžinių lauką, numa-
toma retai pasitaikančias pikines šildymo sistemos apkrovas itin šaltomis dienomis padengti centralizuotų 
miesto tinklų tiekiama šiluma. Abu šilumos šaltiniai turės galimybę tiekti pastatui šilumą kartu vienu metu 
automatiškai.  
 Pastato vidaus šildymo sistema numatoma vandeninė, todėl abu šilumos šaltiniai galės tiekti ši-
lumą tais pačiais šilumos prietaisais. Tokia šilumos šaltinių kombinacija užtikrina efektyvų ir optimalų pasta-
to šildymą. Kitos alternatyvos turi būti detaliau apsvarstytos ir jų tinkamumas turi būti įvertintas atliekant 
ENE04 galimybių studiją.
 Pastate numatoma žema temperatūrinė šildymo sistema, su patalpų individualaus reguliavimo 
galimybe. Žemos temperatūros poreikis užtikrina lankstumą pasirenkamo šilumos šaltinio atžvilgiu ir su-
mažina temperatūrinės asimetrijos riziką (detaliau nagrinėjama HEA04 studijos kontekste). 

Vėdinimo sistemos

 Siekiant užtikrinti A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus, patalpų vėdinimo sistemos numa-
tomos su aukšto efektyvumo šilumos grąža (≥80%) ir vėdinimo sistema, suprojektuota taip, kad ventiliatorių 
elektros sąnaudos neviršytų 0,45Wh/m3. Šis sprendimas užtikrins žemas energijos sąnaudas ir atitiktį na-
cionaliniams reikalavimams. Tiekiamo oro pašildymui naudojami vandeniniai šildytuvai, kuriais šilumą galės 
tiekti gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema, o esant itin žemoms išorės lauko oro temperatūroms, ir 
centralizuoti miesto šilumos tinklai. Vėdinimo sistemos taip pat komplektuojamos su vėsinimo sekcijomis, 
kuriomis tiekiamas oras atvėsinamas iki projektinės patalpų temperatūros. Esant poreikiui sistema gali būti 
projektuojama su tiekiamo oro komfortinio drėkininimo funkcija.

Pastato apvalkalas

 Pastato apvalkalas projektuojamas taip, kad tenkintų A++ klasės reikalavimus. Pastato elementų ši-
luminės, akustinės ir laidumo saulės spinduliuotei patikslinamos atliekant HEA04, HEA01, HEA05, bei ENE04 
studijas užtikrinant racionalius sprendimus (atrinktus iš alternatyvų). Atitvarų sistemos tarpusavyje planuo-
jamos atsižvelgiant į poreikį užtikrinti pastato sandarumą: projektavimo metu numatant sprendimus žemo 
pralaidumo užtikrinimui ir statybos metu numatant kontrolinį sandarumo matavimą darbų kokybės įvertini-
mui ir defektų nustatymui, bei eliminavimui (atliepiant ir MAN04 kredito reikalavimus). Pastato konstrukcijų 
šiluminis laidumas projektuojamas atsižvelgiant į ilginius šiluminius tiltelius, kurių charakteristikos esant 
poreikiui detaliai modeliuojamos baigtinių elementų metodo pagalba. 

Vėsinimo sistemos

 Siekiant užtikrinti komfortines pastato patalpų vidaus oro temperatūras šiltuoju metų laiku pirmeny-
bė teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (arba jo dalį). 
Tai pasyvios apsaugos nuo perkaitimo priemonės – natūralus skaidrių atitvarų šešėliavimas architektūros 
elementais, optimalus skaidrių atitvarų plotas bei jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, optimalus langų pa-
ketų saulės praleisties koeficientas (g-vertė), apribojantis saulės energijos patekimą į patalpas, tačiau neri-
bojantis natūralios šviesos. Šių sprendimų optimizavimas turi būti atliekamas ENE04 studijos kontekste.
 Galimas vėsos tiekimo sprendimas – bazinio vėsos poreikio užtikrinimas išnaudojant pasyvią grun-
to vėsą, tokiu būdu užtikrinant žemas energijos sąnaudas vėsos gamybai. . Šilumos siurbliai numatomi su 
pasyvios vėsos gamybos galimybe (angl. „freecooling“), kuri leidžia nenaudoti šilumos siurbliuose esančių 
kompresorių ir patalpas vėsinti naudojant tik cirkuliacinių siurblių pagalba. Ši patalpų vėsinimo strategija 
leidžia išgauti 4 – 5 kartus didesnį sezoninį vėsinimo efektyvumą nei tą gali atlikti kitos konstrukcijos iš 
oro energiją imantys įrenginiai. Kadangi geoterminių šilumos siurblių pajėgumo nepakaks pikinėms pastato 
vėsos apkrovoms padengti, numatomi papildomi vėsų vandenį gaminantys įrenginiai, kurie pritaikyti veikti 
kartu su gruntiniais šilumos siurbliais panaudojant tuos pačius pastato vidaus patalpų vėsinimo įrenginius 
Šio sprendimo tinkamumas turi būti detaliau išnagrinėtas atliekant variantinė analizė (atliepiant ENE04 
kredito reikalavimus)

Atsinaujinantys energijos ištekliai

 Siekiant užtikrinti pastato naudojimo stadijos poveikį aplinkai, sumažinant CO2 pėdsaką, ant pasta-
to stogo numatoma sumontuoti saulės jėgainę. Ši atsinaujinančius išteklius išnaudojančios jėgainės inte-
gracija taip pat reikalinga A++ klasės reikalavimų užtikrinimui.  Šios jėgainės pagamintą energiją numatoma 
panaudoti pastato reikmėms – inžinerinių sistemų ir biure naudojamos įrangos poreikių tenkinimui (angl. 
plug-loads). Esant periodams, kada pagaminamos elektros energijos kiekis viršys suvartojamą, numatoma 
galimybė perteklinę elektros energiją saugoti elektros tinkluose panaudojant dvigubą elektros energijos ap-
skaitą arba kitus alternatyvius sprendimus gamybos valdymui.

ENE 02.  Energijos suvartojimo stebėjimas

  Pastate integruotos energijos suvartojimo stebėjimo ir kontrolės sistemos bei atskirų nuomojamų 
plotų matuokliai leistų sumažinti energijos suvartojimą. 

 ENE 03. Lauko apšvietimas

Pastatui ir aplinkai apšviesti numatomi į šviesą reaguojantys, energiją tausojantys šviestuvai. 

ENE 04. Žemo anglies dvideginio išmetimo numatymas

 Siekiant projekte sumažinti energijos suvartojimą, reikalinga atlikti nuodugnią energetinę studiją, kuri 
įvertintų taikomų priemonių naudas bei alternatyvių priemonių rinkinių konkurencingumą. Atlikus analizę 
šio kredito apimtyje turi būti patikslinami šilumos ir vėsos šaltiniai, jų nominalios projektinės galios. Taip 
pat atsižvelgiama į galimas energijos generavimo alternatyvas, bei jų sukuriamą naudą. Priemonių rinkinių 
palyginimas atliekamas taikant kaštų-naudos analizės principus, išreiškiant anglies dvideginio ekvivalento 
emisijas ir gyvavimo kaštus. Parenkami sprendiniai privalo tenkinti reikalavimus pastato energinio nauding-
umo klasei.
 

ENE 06. Energiją tausojančios transportavimo priemonės

Pastato viduje siūloma atlikti srautų analizę, parenkant reikalingą kiekį liftų. 
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VĖSINIMO SISTEMOS

Siekiant užtikrinti komfortines pastato patalpų vidaus oro temperatūras šiltuoju metų laiku pirmenybė 
teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (arba jo dalį). 
Tai pasyvios apsaugos nuo perkaitimo priemonės – natūralus skaidrių atitvarų šešėliavimas architektūros 
elementais, optimalus skaidrių atitvarų plotas bei jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, optimalus langų 
paketų saulės praleisties koeficientas (g-vertė), apribojantis saulės energijos patekimą į patalpas, tačiau 
neribojantis natūralios šviesos. 

NATŪRALIOS APŠVIETOS PANAUDOJIMAS

Apšvietimas ir jo kokybė apsprendžia pastato naudotojų vizualinį komfortą. Natūralus apšvietimas leidžia 
sumažinti dirbtinio apšvietimo naudojimą. Darbo vietos išdėstytos taip, kad darbo vietos būtų apšviesto 
natūralia šviesa kaip įmanoma ilgiau. Kaip indikatorių galima naudoti natūralaus apšvietimo koeficientą – 
plotai, kuriuose NAK viršija 2% pažymėti geltonai.

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI

Siekiant užtikrinti pastato naudojimo stadijos poveikį aplinkai, sumažinant CO2 pėdsaką, ant pastato stogo 
numatoma sumontuoti saulės jėgainę. Ši atsinaujinančius išteklius išnaudojančios jėgainės integracija taip 
pat reikalinga A++ klasės reikalavimų užtikrinimui.  Šios jėgainės pagamintą energiją numatoma panaudoti 
pastato reikmėms – inžinerinių sistemų ir biure naudojamos įrangos poreikių tenkinimui (angl. plug-loads). 
Esant periodams, kada pagaminamos elektros energijos kiekis viršys suvartojamą, numatoma galimybė 
perteklinę elektros energiją saugoti elektros tinkluose panaudojant dvigubą elektros energijos apskaitą arba 
kitus alternatyvius sprendimus gamybos valdymui.

ŠILDYMO SISTEMA

Svarstytinu šilumos šaltiniu numatoma geoterminių gruntas – vanduo šilumos siurblių sistema. Dėl 
palankios vietovės – vandeningo grunto, šilumos  siurblių sistema veiks itin aukštu efektyvumu. Planuojama, 
kad ši sistema veiks 2200-2300 valandų per metus ir užtikrins apie 90% viso reikiamo šilumos kiekio šildymo 
sistemoms. Siekiant racionaliai panaudoti investicijas į būsimą geoterminių gręžinių lauką, numatoma 
retai pasitaikančias pikines šildymo sistemos apkrovas itin šaltomis dienomis padengti centralizuotų 
miesto tinklų tiekiama šiluma. Abu šilumos šaltiniai turės galimybę tiekti pastatui šilumą kartu vienu metu 
automatiškai.  
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TRANSPORTAS

TRA 01. Susisiekimas viešuoju transportu

 Projekte siekiama bendradarbiaujant su miesto administracija pagerinti viešojo transporto 
naudojimo galimybe, prisidedant prie miesto taršos mažinimo, renkantis viešąjį transportą. Projek-
te išsaugoma viešojo transporto stotelė leidžia patogiai judėti viešuoju transportu iš ir į teritoriją. 
Rekomenduojama atlikti viešojo transporto važiavimo dažnį, ryšius su kitomis miesto dalimis, svar-
biais miesto mazgais. 
 

TRA 02. Atstumai iki paslaugų

Projekto pasiūlymo stadijoje numatomos konsultacijos su miesto savivaldybe dėl vietos infras-
truktūros bei paslaugų sektoriaus pagerinimo galimybių. Siektina išsiaiškinti, kaip projektas galėtų 
pagerinti miesto judumo planus, paslaugų pasiekiamumą. 

TRA 05. Kelionės planas

Tam, kad būtų naudojamos tvaresnės transporto priemonės, numatoma parengti kelionės maršrutų 
planus, kuriuose būtų nurodomos keliavimo galimybės iš / į pagrindinius miesto mazgus. Taip pat 
pažyminti viešojo transporto schemą, nuomojamų nemotorinių transporto priemonių punktus, al-
ternatyvių transporto priemonių parkavimo vietas, neįgaliesiems skirtus takus ir kitą kelionei reika-
lingą informaciją. 

VANDUO

WAT 01. Vandens suvartojimas

 Tiekiamo vandens suvartojimo mažinimas parenkant vandenį tausojančius sanitarinius prietaisus, 
surenkant ir panaudojant lietaus vandenį.
  Pastate numatoma recirkuliacinė karšto geriamojo vandens tiekimo sistema. Vandens temperatūra 
palaikoma atsižvelgiant į karšto vandens vartojimą – įvertinant vartotojų elgesį. Toks vandens ruošimo bū-
das užtikrina optimalias vandens ruošimui reikalingas energijos sąnaudas, nes nesant vandens vartojimo 
laikotarpių, pavyzdžiui naktimis, karšto vandens temperatūra yra pažeminama. 

WAT 02. Vandens suvartojimo stebėjimas 

Numatomas vykdoma vandens apskaita, atskiri skaitliukai skirtingiems nuomininkams vartotojams. 

WAT 03. Vandens nutekėjimo stebėjimas ir prevencija

Vandens sroves reguliavimas, siekiant išvengti vandens nutekėjimo. Indentifikavimas vandens nutekėjimo.
Projektuojant pastatą ir įrenginėjant inžineries sistemas būtina numatyti lengvai prieinamas vamzdžių.
 

WAT 04. Vandenį tausojanti įranga

Numatoma atlikti vandens suvartojimo poreikių analizę ir pagal tai, parinkti sanitarinius prietaisus, siekiant 
tausoti vandenį.

MEDŽIAGOS

MAT 01. Medžiagų gyvavimo ciklo poveikis

Pojektuojant pastatą, įvertinti parinktų medžiagų gyvavimo laikotarpį ir poveikį aplinkai. Taip pat rekomen-
duojama atsižvegti į CO2 emisijos kiekius bei poveikį aplinkai gaminant, naudojant ir utilizuojant pastato 
medžiagas. Pasirenkant medžiagas prioritetas teikiamas EPD dokumentacijai. 

ATLIEKOS

WST 03. Eksploatacinės atliekos 

Projekte numatomas ekploatuojamų altiekų rūšiavimas, patogus išvežimas.

WST 06. Funkcininis pritaikymas

Pastato plano struktūra lengvai pritaikoma naujų funkcijų atsiradimui. Korpuso centre esantis laiptinių ir 
sanitarinių mazgų blokas leidžia optimaliai dalinti patalpus, sunaudojant mažą kiekį pertvaroms reikalingų 
medžiagų. Taip pat galimas funkcijų apjungimas tiek vertikaliai tiek horizontaliai/  Pirmpas aukštas taip pat 
leidžia skaidyti patalpas reikalingoms funkcijoms integruoti. 

TERITORIJOS PANAUDOJIMAS IR EKOLOGIJA

LE 02. Vietos ekologinė vertė 
2 ir 4 siejasi turi būti įvertinta sklypo ekologinė vertė. Bendradarbiaujama su ekologu.

LE 04. Vietos ekologijos stirprinimas 

Projektuojant pastatą regeneruojamoje industrinėje uosto teritorijoje siekiama pagerinti vietos ekologiją. 
Atsižvelgiant į pastato kontekstą: Danės upę ir žaliasias jos krantinės, pilies pylimo erdves, ativeriantį Kuršių 
nerijos krantą, gamtine aplinka skurdžioje pastato teritorijoje numatoma formuoti vietai būdingus želdinius, 
apželdintas terasas.  

LE 05. Ilgalaikis poveikis bioįvairovei

Siekiama padidinti vietos bioįvairovę. Kurti žaliąsias zonas su vietai būdingais augalais, numatoma galimybė 
terasose įrengti sodo augalus, galimybė įrengti bičių avilius, sodus. Projekto eigoje rekomenduojamos kon-
sultacijos sukurti bioįvairovės gerinimo strategijai.

TARŠA

POL 04. Nakties vizualinės taršos sumažinimas

Siekiant sumažinti nakties vizualinę taršą, pastato išorinis apšvietimas numatomas sakingas. Projektuoja-
mos pastato iškabos minimalaus šrifto bei apšvietimos, kad neštų mažiausią vizualinę taršą.
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KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO PLANAS

 Projektuojamas pastatas - naujas traukos objektas, sujungsiantis Dangės krantinę su vysto-
mu “Mėmelio miestu”. Galima numatyti, jog erdvė greta pastato taps padidėjusio žmonių srauto 
mazgu, todėl svarbu, kuriamą teritorijos pėsčiųjų ir nemotorinių transporto priemonių infrastruktūrą 
įvertinti Klaipėdos miesto judumo plano kontekste. Pagal iki 2030 numatomo įgyvendinti Klaipėdos 
miesto judumo planą, siekiama kurti sveiką ir aplinkai draugišką miesto aplinką bei užtikrinti greitą 
ir patogų miestiečių judėjimą. Plane numatoma sujungti trijų skirtingų variantų privalumus: viešojo 
transporto paslaugų kokybės gerinimas; judėjimo bevarikliu transportu skatinimas bei darnaus au-
tomobilių eismo užtikrinimas. Taip pat numatomas skatinamas saugumas viešose miesto erdvėse;
senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui; gyventojų motyvavimas keisti mobilumo 
įpročius.

 Pagal KMJP ,,2030 metams: Klaipėdoje siekiama skatinti judėjimą viešuoju transportu, dvi-
račiais ir pėsčiomis, kuriant greitojo viešojo transporto ašį, lokaliuose centruose ir istorinėje miesto 
dalyje gerinant bevariklio transporto infrastruktūrą.
 Vystomą “Mėmelio miesto” teritoriją galima laikyti lokaliu centru istorinėje dalyje, o projek-
tuojamo pastato vietą - vienu svarbiausiu teritorijos mazgu, todėl viešajam transportui,  pėsčiųjų ir 
bemotorių transporto priemonių  infrastruktūrai projekte skiriamas didelis dėmesys. Numatomas 
bendradarbiavimas su miesto adminstracija ir konsultantais, siekiant sukurti sklandaus judėjimo 
viešuoju transportu planą, sustojimų dažnį, informacines sistemas. Pastato teritorijoje numatomos 
vietos dviračiams ir bemotorėms transporto priemonėms laikyti ir nuomoti. Pastato viduje, skati-
nant darbuotojų atvykimą dviračiu, numatoma dengta dviračių saugykla ir persirengimo patalpos.
Pagrindiniai vizijos sprendiniai ir svarbiausios priemonės.

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI

       Formuojant sklypo reljefą, kuriant pastato vidaus struktūrą atsižvelgta į sklandų žmonių su negalia 
judėjimą lauko ir vidaus erdvėse bei galimybe naudotis pastato patalpomis. Visi pastato įėjimai pritaikyti 
neįgaliesiems. Pietinėje sklypo dalyje suformuotame reljefe pėsčiųjų takai neviršija 5 proc. išilginio nuoly-
džio. Pastato terasos pasiekiamos liftu. Automobilių saugykloje šalia pagrindinių liftų holų numatomos  
žmonių su negalia automobilių vietos. Greta Naujojo uosto gatvės numatoma sustojimo išlaipinimo vieta. 
 Iš pirmo aukšto holo žmonės su negalia lengvai pasiekia persirengimo patalpas, liftu - kito aukšto 
pagrindines erdves.  Pastate visose pagrindinėse patalpose durys projektuojamos tokios, kad angos bek-
liūtis plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Durys pastato be slenksčių. Aukštuose numatomi atskiri ir 
integruoti neįgaliųjų sanitariniai mazgai, su horizontaliais turėklais, dušeliais ir erdve apsisukti. Persirengimo 
patalpose sanitariniai mazgai pritaikyti ŽN, dušuose numatyta po vieną vietą ŽN suoleliams. Evakuacinėse 
laiptinėse numatomos 1200x850 mm saugos aikštelės , nesiaurinant evakuacijos kelių.
            Pastato ir sklypo medžiagos parenkamos taip, kad padėtų orientuotis regėjimo sutrikimų turintiems 
žmonėms. Numatoma aklųjų rašto nuorodų sistema, padedanti orientuotis pastate.
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PAGRINDINIAI PROJEKTO TECHNINIAI IR 
EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Vnt. Kiekis

PASTATAS

Pastato aukštis m. 26 m
Aukštų skaičius (pastato) vnt 7
Aukštų skaičius (automobilių saugykla) vnt 1
Pastato naudingas plotas m2 10405
Pastato bendras plotas m2 16 110

Požeminio aukšto plotas 4505
Terasų plotas 1135

Pastato tūris

Antžeminis m3 48 000

Požeminis m3 17 000

Energinio naudingumo klasė A++

Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė C

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
Automobilių vietų skaičius (saugykloje) vnt 121
Stacionarių darbo vietų skaičius vnt 720


