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Pastato idėja - trys pastatai šlaitiniais stogai apsijungia į vieną tūrį. Pastatų galiniai fasadai 
atsukti į Danės upę formuoja trikampių stogų siluetą.  Pastatų siluetas būdingas senųjų 
Europos Hanzos miestų - uostų architektūrai ir Klaipėdos senamiesčio pastatams. Vienas 
ilgesnis iš sujungtų tūrių, einantis palei Naujojo uosto gatve, formuoja gatvės perimetrą.  
Pastato viduje formuojamas įstiklintas vidaus kiemas atriumas, kuriame planuojama uždara 
viešoji erdvė pastato klientams ir svečiams. 
Pirmo aukšto fasadai įtraukti nuo fasado kontūro pagal užduotus rengiamo detalaus plano 
projekto sprendinius, taip išplečiant viešąsias erdves prie pagrindinių žmonių srautų. 

 
Pasirinktas tūrių išdėstymas formuoja vidinę aikštę pastato viduje ir palei Dangės upę. Iš 
aikštės, suformuotos pastato kontūro ir projektuojamos laiptuotos stogo terasos atsiveria 
puikūs vizualiniai ryšiai su senamiesčiu, Danės upe ir uosto kanalu. Pastato idėja 
neprieštarauja „Memelio miesto“ projekto autorių užduotiems sprendiniams ir sklandžiai 
derinasi prie naujai formuojamo konteksto. 
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Architektūrinė idėja – pastatui suteikti senamiesčio siluetą panaudojant šiuolaikiškus fasadus. 
Vieningas tūris „sujungtas“ iš trijų pastatų, kurie kiekvienas turi savo šlaitinio stogo siluetą. 
Detalaus plano užduotas užstatymo kontūras, kintantis pastatų aukštis ir pasirinkta „miesto 
ašies“ kryptis padiktuoja pastato tūrio sprendimą. Netaisyklingo plano pastato kampai 
atsiranda skirtinguose aukščiuose, iškreipdami taisyklingo  pastato formos tūrį. Tai 
suformuoja nesimetriškas ir netaisyklingas fasadų išklotines, kurios skiriasi iš visų pusių. 
Tokios fasadų plokštumos iš įvairių perspektyvų atsiveria skirtingais vaizdais .  
Nesudėtingas, lengvai skaitomas pastatas turi išsiskirti iš aplinkinio užstatymo savo fasadiniais 
ir technologiniais sprendiniais. Tai stiklinių plokštumų- langų sprendimas pavirtusiose stogo 
plokštumose , betoninio paviršiaus ir medžiagos panaudojimas fasadų sprendiniuose, 
eksploatuojamų stogų įrengimas, šiuolaikiškų inžinerinių sprendimų panaudojimas. 
Šiuolaikiško fasado sprendimo paieškai pasiremta senojo „fachverkinio“ fasado elementais. 
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Verslo centro dominuojanti funkcija - administracinė. Pastato planas paprastas ir vieningas, 
darbo patalpos organizuojamos aplink vidinį atriumą, kurio erdvė įstiklinta. Pastato pirmame 
aukšte planuojamos komercinės patalpos prekybai, kavinė, bendra poilsio atriumo zona. Šalia 
jos įrengtos bendros pasitarimų, konferencijų salės. Antro aukšto plotą siūlome skirstyti 6-
iems smulkesniems nuomininkams po 250m2, kurie turėtų gerą ryšį su pirmu aukštu, poilsio 
zona. Tai verslo inkubatorius, kuris galėtų auginti verslą į didesnes aukštumas. Tačiau šį aukštą 
galima įrengti ir mažesniam nuomininkų skaičiui. Dalis atriumo erdvės terasuojama laiptais 
nuo 1-o aukšto iki 2-o aukšto, taip sukuriant bendrą verslo centro poilsio zoną. Atriumo 
erdvėje sodinami augalai, įrengiama apželdinta siena. Nuo 3-io iki 6-to aukšto  planuojamos 
administracinės patalpos pagal Užsakovo pateiktą programą. 6-me aukšte įrengiamas 
patekimas ant eksploatuojamo stogo su vaizdu į uosto teritoriją. Šiame aukšte papildomai 
įrengiama dar viena techninė patalpa (ventkamera) su šalčio mašinomis ant ekslpotuojamo 
stogo. 
Esant poreikiui vidaus išplanavimas leidžia pastato plotus pritaikyti kitoms funkcijoms, kaip 
pvz. komercinėms- prekybinėms  ar viešojo naudojimo funkcijoms (konferencijų centrai, 
muziejai, bibliotekos).  
Pastato rūsyje įrengiama uždara automobilių saugykla 115 vietų, techninės patalpos ir 
rampos į požeminį aukštą.  
6-ių aukštų pastatas turi tris vertikalius ryšius-laiptines per kurias sprendžiami evakuacijos ir 
aukštų aptarnavimo klausimai. Pirmo aukšto aukštis- 4,2m (pastato absoliutinės altitudės 
aukštis -4,1). Kitų antžeminės dalies aukštų aukštis – 3,6m. Požeminės dalies aukšto aukštis – 



3,3m (techninių patalpų zonos – 3,6). Pastato centrinėje dalyje prie laiptinės projektuojami 
trys 1000 kg liftai, kurie eina nuo rūsio iki 6-o aukšto.  
 

PASTATO APDAIPASTATO APDAIPASTATO APDAIPASTATO APDAILOS MEDŽIAGLOS MEDŽIAGLOS MEDŽIAGLOS MEDŽIAGOSOSOSOS    

Fasadai projektuojami iš natūralių, ilgaamžių medžiagų. Fasadų įrengimui numatomi 2-jų tipų 
sprendiniai – ventiliuojama fasadinė sistema bei stiklinė fasadinė sistema (su emaliuotomis 
aklinomis dalimis). Ventiliuojamų fasadų apdailinė medžiaga – HIBETON apdailos plokštės, 
kurios naudojamos ir šlaitinio stogo paviršiui. Dalis pagrindinio fasado elementai – medinės 
(ar medžio imitacijos) vertikalios lamelės. Taip apdailintas pastatas bus panašus į vientisą 
betono-medžio-stiklo statinį, susišauks su esamomis betoninėmis-medinėmis krantinėmis. 
Stogo apdailinė medžiaga – taip pat naudojama HIBETON apdailos plokštė. Viena pastato 
stogo dalis – eksploatuojama, įrengiant trijų lygių terasas. Ši stogo dalis vietomis apželdinama. 
HIBETON plokštė buvo sukurtas dėka pastarojo meto technologijų, kurios įgalino stebėti ir 

keisti betono struktūrą „nano“ lygmenyje. Tai leido nepridedant jokių polimerų ir organinių 

dervų rišiklių sukurti betoną, pasižymintį išskirtiniu tvirtumu, patvarumu ir estetika vien tik 

dėka itin tankios ir tvirtos sudedamąsias dalis jungiančios cementinės matricos. Būtent dėl to 

HIBETON yra visiškai nedegus ir nekeičia savo savybių veikiamas ultravioletinių saulės 

spindulių kaip polimerinės ar polimerais modifikuotos medžiagos. Tuo pačiu jis yra ne tik 

stipresnis bet ir ženkliai tankesnis, neturi kapiliarinio porėtumo, nelaidus vandeniui ir 

atsparesnis šalčiui lyginant su tradiciniu betonu. Tačiau kaip ir tradiciniam betonui, akmeniui, 

ar kitoms natūralioms neorganinėms medžiagoms HIBETON būdingas gyvas, besikeičiantis 

išraiškingas paviršius, kuris daro jį vizualiai patraukliu. HIBETON suteikia labai plačias 

galimybes kurti itin liaunas ir grakščias konstrukcijas, pastatų fasadų ir interjero apdailos 

plokštes, bei erdvinius elementus, baldus ir skulptūras.  

HIBETON fasado detalė ir pjūvis pateikti planšetuose.  
 

TERITORIJOS SUTERITORIJOS SUTERITORIJOS SUTERITORIJOS SUTVARKYMO TVARKYMO TVARKYMO TVARKYMO BEI TRANSPORTO BEI TRANSPORTO BEI TRANSPORTO BEI TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAIR PĖSČIŲJŲ SRAIR PĖSČIŲJŲ SRAIR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ UTŲ UTŲ UTŲ SPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAI    

Verslo centro pastatas projektuojamas pagal užduotus „Memelio miesto“ projekto transporto 
ir pėsčiųjų srautų sprendinius. Priešais pagrindinį įėjimą ir palei Danės upę formuojama 
visuomeninė erdvė – poilsio rekreacinė aikštė. Viešosios erdvės tęsinys prasitęsia ant stogo, 
kur įrengta laiptuota apželdinta terasa su  atsiveriančiais vaizdais į Klaipėdos uostą. Pėsčiųjų 
takai turi tiesioginę prieigą prie pirmo aukšto įėjimų ir jungtis su viešaisiais takais. Šalia 
dviračių tako projektuojama dviračių saugykla, šalia autobusų stotelės įrengtas atskiras 
patekimas į pastatą. Patekimas į požeminį parkingą projektuojamas pastato tūryje. Tai leidžia 
užtikrinti gerą pastato ir centrinės „Memelio miesto“ aikštės aptarnavimą visuomeniniam 
transportui, o taip pat organizuoti kryptingą automobilių judėjimą pažeminiame aukšte ir 
pirmo aukšto prieigose. Palikta galimybė apjungti požeminį parkingo aukštą su šalia 
planuojamais pastatų požeminiais aukštais į vieningą parkingą. Požeminiame parkinge 
talpinama 115 automobilių. Šiaurinėje sklypo dalyje pirmame aukšte papildomai 
suprojektuota 10 vietų laikino sustojimo automobilių aikštelė. 
Šalia automobilių rampos numatyta laikino sustojimo pakrovimo-iškrovimo vieta. Pastato 
tūryje įrengta vėdinama šiukšlių konteinerių saugojimo patalpa.   
Aplink pastatą paliktas laisvas pravažiavimas specialiajam ir pastatą aptarnaujančiam 
transportui. 



Šalia pastato numatyta įrengti apželdintą teritoriją, kurios plotas – 854m2 . Taip pat ant stogo 
planuojama įrengti eksplotuojamas apželdintas terasas, kuriose galimas bioįvairovės 
integravimas (bičių aviliai). Apželdinimo detalizaciją siūlome spręsti tolimesnėse projekto 
stadijose. 
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PamataiPamataiPamataiPamatai    
Projektuojamam pastatui numatomi gręžtiniai g/b poliniai pamatai. Pamatai projektuojami 
atskiru konstrukcinės dalies projektu, atlikus geologinius tyrimus. 
Perdangos, stogo koPerdangos, stogo koPerdangos, stogo koPerdangos, stogo konstrukcijanstrukcijanstrukcijanstrukcija    
Perdangos tarp aukštų monolitinės. Pastato stogas šlaitinis, vietomis sutapdintas, su 
terasomis. Stogo konstrukcija apšiltinama. Stogo apdaila – HIBETON‘ o apdailinės plokštės 
(betono paviršius) ir stiklo-aliuminio konstrukcijos.  Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas 
vidiniais lietvamzdžiais. Lietaus vanduo surenkamas ir nuo teritorijos paviršiaus. 
Pastato laikanPastato laikanPastato laikanPastato laikančios konstrukcčios konstrukcčios konstrukcčios konstrukcijos, iijos, iijos, iijos, išoršoršoršorėėėėssss    ir ir ir ir vidaus sienosvidaus sienosvidaus sienosvidaus sienos, , , , pertvarospertvarospertvarospertvaros    
Pastato laikančios konstrukcijos – G/b kolonų tinklas. Planuojamas pagrindinis kolonų žingsnis 
– 8,0x8,0. Pastato išorės atitvaros – ventiliuojamas fasadas ir stiklinės atitvaros,  vidinės 
atitvaros – G/K pertvaros, vietomis- blokelių mūras, stiklinės atitvaros. Fasado apdaila – 
HIBETON‘ o apdailinės plokštės (betono paviršius) ir stiklo-aliuminio konstrukcijos. 
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Projektuojamas pastatas prijungiamas prie miesto inžinerinių tinklų įvadų: lietaus ir buitinių 
nuotekų, vandentiekio, elektros ir ryšių. Demontuojami inžinieriniai tinklai esantys pastato 
užstatymo teritorijoje.  
Projektuojamo pastato šildymas - centralizuotas. Projektuojamo pastato rūsyje įrengiamas 
šilumos mazgas, ventkamera, vandens įvadas, siurblinė, elektros ir ryšių mazgas. Šalia 
požeminio parkingo įrengiamos lietaus surinkimo talpyklos, iš kurių vanduo naudojamas tiek 
buitiniam poreikiui tiek aplinkos laistymui. 
Ant šlaitinių stogų pietinėje pusėje siūloma įrengti saulės baterijas energijos (elektros ir 
šilumos) gamybai. 
Vėdinimas – mechaninis, naudojant ortakių sistemą. Vieną ventkamerą numatyta įrengti 
rūsyje ir antrą - mansardiniame aukšte. 
Dizelgeneratoriaus vieta numatyta šalia esamos elektros skirstyklos SP-24. 
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Projektuojant atsižvelgta į šiuos „BREEAM International for New Construction“  komerciniams 
– administraciniams pastatams skirtus reikalavimus. 
Projektuojama dviračių saugykla jungiasi su miesto dviračių taku. Pastate planuojama apie 
600 darbo vietų. Pagal „Breeam“ dviračių poreikį  slenkančios skalės formulę - minimalus 
dviračių parkavimo vietų skaičius yra 40. Darbuotojų persirengimo kambariuose numatyta 
tiek spintelių, kiek numatyta dviračių vietų: 40 vnt. (20 moterų, 20 vyrų). Numatyti 4 dušai (2 
vyrų persirengimo kambaryje, 2 moterų persirengimo kambaryje.). Prie įėjimų į persirengimo 
kambarius numatyta atskira drabužių džiovinimo patalpa. 
Pėsčiųjų takai turi tiesioginę prieigą iki įėjimų į pastatą ir prisijungia prie viešųjų pėsčiųjų takų, 
suteikiantys praktišką ir patogų priėjimą prie viešojo transporto stotelės. 



Suprojektuota atskira šiukšliadėžėms skirta patalpa pastato tūryje. Patalpos plotas 
(paskaičiuota įskaitant maitinimo įstaigą) - 43 m2. Yra numatyta speciali krovininių 
automobilių stovėjimo vieta atskirta nuo darbuotojų bei lankytojų automobilių parkavimo bei 
manevravimo zonos.  
Pastatas projektuojamas remiantis universalaus dizaino principais. Pastatas yra prieinamas 
visiems potencialiems pastato lankytojams: neįgalieji, skirtingos amžiaus grupės, skirtingo 
fizinio pasirengimo žmonių grupės, skirtingos etninės žmonių grupės. Ne mažiau kaip 95 proc. 
darbo zonos ploto turi natūralų apšvietimą. Pastate neplanuojama naudoti medžiagas su 
asbestu ar cheminiais priedais. Pastato erdvėse draudžiama rūkyti. Numatytos atskiros 
rūkymo zonos viduje (1-me aukšte prie nepagrindinio įėjimo) ir lauke (terasa ant stogo ir prie 
antro patekimo iš Naujosios Uosto gatvės).  
10 parkavimo vietų yra skirta elektromobiliams, 6 vietos – žmonėms su negalia. Siekiant 
išvengti nelaimingų atsitikimų naudojamos šios priemonės: stovėjimo vietų ir kolonų 
žymėjimas, ratų atmušėjai, apsauginiai barjerai.  
Betono paviršių apsaugai  naudojami bespalviai, besiskverbiantį  vandenį atstumiantys,  skirti 
vertikaliems ir horizontaliems betoniniams paviršiams apsaugoti nuo  drėgmės, dulkių, naftos 
produktų  ir kitų teršalų poveikio impregnantai. 
 

    

    

PASTATO BENPASTATO BENPASTATO BENPASTATO BENDRIEJI RODIKLIAIDRIEJI RODIKLIAIDRIEJI RODIKLIAIDRIEJI RODIKLIAI::::    

1. Pastato bendrasis plotas (pož. dalis + antžem. 
dalis) 
 

m2  14 719   
  

2. Pastato naudingasis plotas m2  10 659     

3. Pastato tūris m³ 46 018 (antžeminis) 
14 335 (požeminis)  

  
  

4. Aukštų skaičius vnt.  6     

5. Pastato aukštis m  26     

6. Energinio naudingumo klasė   A+     

7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė      C   

 


