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KONCEPCINĖ DALIS 
 

Esama situacija ir kontekstas 
Sklypas, kuriame numatyta sveikatos priežiūros centro statyba yra Centrinėje miesto dalyje. 

Sklypai šiaurinėje pusėje ribojasi su tipinių daugiabučių gyvenamųjų namu teritorija, rytinėje pusėje su 
Klaipėdos Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetu, pietinė su privačiu sklypu, o vakarinė – su 
Birutės gatve. Siekiama urbanistiškai baigti formuoti Bijūnų ir birutės sankryžą, taip kad būtų galima 
suprojektuoti lengvai pasiekiamą ir matomą pastatą iš abiejų gatvių.  

 

Pagrindinis projekto tikslas  
  Pagrindinis projekto tikslas - suprojektuoti pastatą, kuris papildytų esamą urbanistinė situaciją, 
taptų aiškiai matomu ir lengvai pasiekiamu medicinos centru, atitinkančiu šiuolaikinės ergonomikos, 
funkcionalumo standartus bei būtų patogus  visiems amžiaus lankytojams ir darbuotojams. Taip pat yra 
siekiama minkštai integruoti  sudėtingos funkcijos objektą į Klaipėdos urbanistinį audinį, tuo pačiu metu 
išsaugojant aplink sklypą esančius želdinius. 

 

Urbanistinis sprendinys 
Pastatas yra projektuojamas atsižvelgiant į nagrinėjamos teritorijos urbanistinius ypatumus. 
Nagrinėjamojoje teritorijoje yra matomas išilginių ašių tendencija bei perimetrinio užstatymo dominavimas.  
Objektas yra nustumiamas į pietinę sklypo pusę norint sustiprinti Bijūnų ir Birutės gatvių sankryžą bei 
suformuoti aiškią kvartalo ribą. Taip pat, tai leidžia išryškinti paralelinę  ašį, einančia pagal šalia esantį 
daugiabutį ir nukreipti ją link Bijūnų gatvės. Toks sprendinys užtikrins optimalų projektuojamo objekto 
matomumą ir pasiekiamumą iš visų judėjimo pusių. 
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Transporto-pėsčiųjų ryšiai 

 

 Pagrindinis lankytojų srautas yra numatomas nuo Sausio 15-sios gatvės stotelės, pagal Birutės 
gatvę bei automobilių srautas nuo miesto centro. Sklypo šiaurinėje pusėje yra numatoma automobilių 
stovėjimo aikštelė, kuri yra paslėpiama nuo daugiabučio papildomu medžių masyvu, formuojamu pagal 
sklypo ribą. Aikštelė projektuojama su akytomis trinkelėmis, kas leidžia suminkštinti didelio mastelio 
aikštelės integraciją į teritoriją bei suteikti teritorijai gyvybingumo ir ramumo. Pirma stovėjimo vietų juosta 
yra numatoma žmonėmis su negalia. Kad pritraukti srautus tiek iš Birutės, tiek iš Bijūnų gatvių pastatas 
yra formuojamas H formos. Taip pat yra numatoma galimybė integruoti papildomą jungtį su Taikos 
gatvėje esančia stotele. Techninis pravažiavimas numatytas pagal Birutės gatvę, kur taip pat 
formuojamas techninis įėjimas. 

 Papildomas stovėjimo aikštelių vietas galima nuomotis iš gretimų stovėjimo aikštelių, parkavimo 
vietų skaičių derinti su savivaldybe. Rekomenduojama maksimaliai išvystyti alternatyvias susisiekimo 
būdus.  Šiuo sprendiniu galima įrengti ir požeminę stovėjimo aikštelę. 
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Architektūrinė – urbanistinė pastato vystymo koncepcija 

Urbanistinis sprendinys yra padiktuotas srautų pagavimu iš Birutes ir Bijūnų gatvių ir pastato  
funkcijų išpildymu, kur didžiausias iššūkis buvo optimizuoti kabinetų optimalų pasiekiamumą ir 
maksimizuoti natūralios šviesos patekimą į kabinetus.  Tūris buvo nustumtas į pietinę dalį toliau nuo 
daugiabučio. Maksimizuoti pastato perimetrą, tūris formuojamas „H“ formos. Taip suteikiant natūralų 
apšvietimą visiems kabinetams bei suformuojant dvipusį, skaidru įėjimą, kuris reaguoti į maksimalų kiekį 
lankytojų srautus.  

 

 

 
 

Planinė struktūra  
Pasirinkus „H“ formos pastatą leidžia optimaliai išpildyti funkcinę programą, planuojant patalpas dvejuose 
tūriuose, kuriuos jungia centrinė-stiklinė skaidri dalis su atriumu. Šioje, centrinėje dalyje numatytos 
registratūros, administracijos vietos kartu su erdviais laukiamaisiais. Pastato dviejų tūrių forma leidžia 
aukštų funkcinę programą grupuoti panašios funkcijos patalpas bei žmonių srautus skirstyti į atskirus 
tūrius. 
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TVARIŲJŲ SPRENDIMŲ DALIS  
 

Įgyvendinimo ekonomiškumas 
Pastato konstukcijoms, apdailai ir kt. naudojamos aplinkai draugiškos bei vietinės kilmės statybinės 
medžiagos, kurios turi kaip galima mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. 

 

Kadangi dirbtinis apšvietimas reikalauja daug energijos, pastatas pozicijonuojamas taip, kad gautų, kiek 
įmanoma daugiau dienos šviesos, tačiau neperkaistų ir sukurtų palankias darbo sąlygas darbuotojams 
bei malonią ir jaukią aplinką lankytojams. Projekte užtikrinama patalpų oro kokybė ir ventiliacija. 

 

Po pastatu siūlome įrengti geoterminių gręžinių sistemą su šilumos siurbliu. Geoterminė sistema – kaip 
pagrindinis šilumos ir vėsos šaltinis. Šalčiausiomis metų dienomis, papildomą dalį galima paimti iš miesto 
šilumos tinklų. Kiekviena pastato zona turi atskirą termostatą.  

 

Siūlome naudoti vėdinimo įrenginius su integruotais šilumos siurbliais. Sistema suteikia galimybę naudoti 
šildymą šaltuoju metų laiku ir vėsinimą šiltuoju metų periodu. Šildymui reikalingas šildymo kaloriferis, kad 
prie žemų temperatūrų veiktų šildymo funkcija.  

 

Grindinis šildymas 
Vandeninis grindinis šildymas yra efektyvi priemonė naudojanti žematemperatūrę šilumą ir vėsą gaunamą 
iš geoterminės sistemos. Grindinis šildymas leidžia lanksčiai planuoti ir naudoti erdves, kuriose nėra 
radiatorių ar konvektorių.  
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Karšto vandens paruošimas 
Pastate karštas vanduo planuojamas ruošti centralizuotai, saulės kolektoriai siūlomi kaip šaltinis skirtas 
vandens šildymui. 

 

Saulės kolektoriai 
Ant JSPC stogo yra numatomi įrengti saulės kolektorius. Rekomenduojama saulės energiją naudoti 
karštam vandeniui ruošti.  

 

Saulės kontrolė 
Pastato darbiniai frontai yra koncentruojami į rytinę ir vakarinę puses norint išvengti darbiniu zonų 
perkaitimą. Pietinė ir šiaurinė pusės yra projektuojamos su mažiausiu kiekiu angų. 

 

Gaisro gesinimui 
Siūlome visame pastate naudoti sprinklerinę gesinimo sistemą.  

Pastate numatomas atliekų rūšiavimas: stiklo, popieriaus/kartono, plastiko, metalo, su elektra susijusios 
atliekos (elektros prietaisai, laidai, pan., kenksmingos atliekos, organinės/maisto, bendrosios atliekos.  

 

TECHNINĖ DALIS 
 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema 
Pastato karkasui mes siūlome naudoti gelžbetonio konstrukcijas. Šioms konstrukcijoms nereikalinga 
apsauga nuo gaisro, pasiekiame didelė laikomoji galia. Fasado sistema leidžia statytojui pasiūlyti 
sertifikuotą, sandarų pastato kiautą pagamintą vieno gamintojo. Tai leidžia pasiekti aukštą sandarumo 
lygį, kuris atitiktų A+ klasės reikalavimus.  

Pamatai – g/b gręžtiniai, rostverkai – monolitiniai gelžbetonio, atskirieji po kolonomis ir juostiniai po 
sienomis. 

Pagrindinių kolonų skerspjūvis – 400 mm. Besijės perdangos plokštės storis -240 mm. Vidinių laiptinių, 
liftų ir inžinerinių šachtų sienos – g/b monolitinės 200 mm storio. Pastato gelžbetonio karkasas dalinamas 
temperatūrinėmis – deformacinėmis siūlėmis. 

Išorės sienos gatvių pusėse – dvigubo fasado stiklo segmentinė stiklo sistema, lankstiškai sujungta su 
gelžbetonio karkasu. 

Laikanti stogo konstrukcija – erdvinis rėmas. Metalinių ir gelžbetonio stogo konstrukcijų stabilumą 
užtikrina erdvinio rėmo standūs mazgai, laiptinių gelžbetonio sienos. 

Pastato bendrą stabilumą užtikrina standus gelžbetonio karkasas ir monolitiniai laiptinių ir šachtų 
standumo branduoliai. 

Pastato teritorijoje (parkavimo vietos, tiekimo ir pristatymo vietos, atliekų surinkimo vieta, kt.), pastato 
išorėje (įėjimai į pastatą, kt.) ir pastato viduje (įėjimų į pastatą holai, koridoriai, liftai laiptinės, vidinės 
durys, tiekimo koridoriai, sandėliavimo patalpos ir kt.) galimai mechaniškai pažeidžiamose vietose 
suprojektuotos apsauginės priemonės, apsaugančios pastato konstrukcijas bei kitus jo eksterjerinius ir 
interjerinius elementus taip pat ir teritorijos infrastruktūrą nuo mechaninio poveikio. 
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PASTATO TECHNINIAI RODIKLIAI 
Sklypai. Esama padėtis Projektuojama 
1. Adresai Birutės g. 5/5a, Klaipėda  
2. Kadastro numeris 2101/0005:0473 ir 2101/0005:0332  
3. Naudojimo būdas Mišri visuomeninės paskirties 

teritorija 
 

4. Bendras plotas  5046  kv. m.   
5. Užstatyta teritorija  1360 kv. m. 
6. Bendras plotas  3678 kv. m. 
7. Leistinas užstatymo tankumas 0,45* 0,27 
8. Leistinas užstatymo 

intensyvumas 
-* 0,72 

9. Maksimalus pastato aukštis iki 
kraigo 

3A.* 11,90 m 

10. Pastato atsparumas ugniai  I 
11. Energetinio naudingumo klasė  A+ 
12. Pastato akustinio komforto 

klase 
 A 

 

*Rodikliai bus tikslinami rengiant teritorijos detalųjį planą. 

 

 


