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AD HOC yra lotyniška frazė, reiškianti „specialiai tam“.

Sprendimas, sukurtas konkrečiai problemai ar užduočiai.



ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

URBANISTINĖ IDĖJA
Projektuojamas verslo centras yra vienas pirmųjų 
konvertuojamos teritorijos pastatų ir pradedantis 
formuoti teritorijos užstatymo parametrus. Vienas 
pagrindinių urbanistinės idėjos uždavinių buvo rasti 
bendrą morfologinį vardiklį tarp kieto esamo peri-
metrinio užstatymo Rytų pusėje ir naujai formuoja-
mo „Mėmelio“ kvartalo su gyvesniu šlaitinių stogų ir 
humaniškesnių tūrių charakteriu Vakaruose. Reaguo-
jant į aplinkinių pastatų architektūrą, objektas peri-
ma  kietą sankryžos perimetrą Rytų dalyje ir dantytą 
šlaitinių stogų charakterį Vakariniame fasade. Tokiu 
būdu naujai projektuojamas pastatas išlaiko vietos 
identitetą ir sklandžiai  įsilieja tiek į Senamiesčio, tiek 
į naujamiesčio panoramas. Pastato kontūras formu-
oja praėjimus ir funkcinius bei vizualinius ryšius su 
gretimomis teritorijomis. Sukuriamos atraktyvios 
viešosios erdvės priešais pastatą. Teritorijos sprend-
iniai pratęsiami ir  integruojami į Danės upės kran-
tinės atkarpos regeneravimo viziją.

Pastato architektūrinė išraiška yra sukurta taip, kad 
formuotų sankryžą ir kietą perimetrą gatvės dalyje, 
o Vakarų pusėje transformuotųsi į dantytą šlaitinių 
stogų charakterį, kuris suplanuotas būsimo „Mėme-
lio“ kvartalo  sprendiniuose. Senajai Klaipėdai būdin-
gas fachverko motyvas panaudotas fasadų skaidyme,  
o vyraujančių spalvų koloritas  artimas raudonoms 
plytoms ir čerpėms. 

Idėjinė schema

I
Atsžvelgiant į sklypo užstatymo zoną ir gretimų 
objektų formuojamas ašis - kuriamas antžeminis 

pastato kontūras.

II
Pastato tūris iškeliamas atsižvelgiant į maksima-
lius užstatymo ploto ir aukščių reglamentus, gre-

timų pastatų aukščius.

IV
Sukurtas statinys formuoja sankryžą ir kartu dar-
niai įsilieja į planuojamą smulkesnį ,,Mėmelio’’ 

kvartalo mastelį.

III
Reaguojant į aplinkinių pastatų architektūrą ob-
jektas perima  kietą sankryžos perimetrą ir dan-
tytą šlaitinių stogų charakterį suplanuotą tol-

imesniame užstatyme.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Dominuojanti funkcija - administracinė. Pastato infrastruktūra pritaikyta kokybiškam, šiuolaikiškam, pato-
giam darbui.
Pastatas susideda iš 3 dalių:
1. Viešoji pimo aukšto erdvė apimanti vestibiulį, restoraną, konferencijų centrą ir komercinę zoną;
2. Administracinės– 4 aukštų pastato dalies;
3. Automobilių saugyklos.

Pirmame aukšte pagrindinis patekimas į pastatą organizuojamas nuo Danės upės. Antrasis patekimas į pastatą 
organizuojamas iš Naujojo uosto gatvės. Antrojo patekimo į pastatą vieta pasirinkta atsižvelgiant į šalia es-
ančią viešojo transporto stotelę. 
Pirmo aukšto sprendiniai iš esmės atitinka užduoties reikalavimus, tačiau siūlome šalia įėjimo į pastatą kurti 
komercinei veiklai skirtą patalpą, taip pritraukiant lankytojų iš Naujojo Uosto gatvės ir Danės gatvės. 
Pirmame aukšte didelė dalis atiduodama vestibiuliui su atriumu. Taip pat iš vestibiulio planuojami tiesioginiai 
patekimai į konferencijų salę ir restoraną. Restoranas planuojamas su galimybe išsiplėsti į lauką. 
Pirmame aukšte planuojamos kelios automobilių vietos skirtos svečiams, pastato administracijai, biurų sav-
ininkams. Taip pat suprojektuota vieta restorano aptarnaujančiam transportui su tiesioginiu patekimu į resto-
raną.

Administracinė dalis atitinka užduoties reikalavimus, numatyta galimybė darbo erdves planuoti atviro tipo, 
pusiau atviro, sukurti uždarų patalpų tinklą. Visos darbo vietos turi natūralų apšvietimą. Susitikimų kambariai, 
virtuvėlės, WC yra atviros viso aukšto darbuotojams.

Į automobilių saugyklą patenkama pandusu iš Naujosios uosto gatvės. Suprojektuota 140 stovėjimo vietų. Iš 
automobilių saugyklos tiesiogiai patenkama liftais ir laiptinėmis į visus pastato aukštus.

PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
- Pastato fasadų konstrukcijai pasirinkta dvigubo fasado sistema su Cor-Ten tipo perforuotomis plokštėmis, 
kurios užtikrins saulės kontrolę darbo vietose ir pastato mikroklimato stabilumą;
- Cor-Ten plokštės bėgant laikui ima rūdyti ir įgauna įvairus rūdžių atspalvius. Ši medžiaga pasirinkta atsižvel-
giant į Klaipėdos pastatų fasadų medžiagiskumą, kuriame dominuoja rausvas, rusvas koloritas (plytos, čerpės, 
metalas, medis). 
- Plokščių perforacija parinkta artima Klaipėdai būdingiems fachverko motyvams.
- Interjerui pasirenkama tokių pačių atspalvių medžiagos, kurios išlaiko viso statinio spalvinį vientisumą.

TERITORIJOS SUTVARKYMO BEI TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Į sklypą patenkama iš Naujojo uosto gatvės. Automobiliai leidžiasi tiesiai į požeminę automobilių saugyklą. 
Gaisrinis transportas gali privažiuoti prie kitų pastato pusių kietų dangų takais.
Pagrindinis lankytojų srautas patenka į pastatą iš Danės upės pusės. Dviratininkų, pėsčiųjų srautai atskirti 
nuo automobilių transporto. Dviračių stovėjimo vietos įrengiamos šalia pastato prie įėjimo iš Naujojo uosto 
gatvės.
Aptarnavimo transporto (prekių, maisto atvežimas, atliekų išvežimas) patekimas numatytas per cokolinį 
aukštą. 
Evakuaciniai keliai yra keturi, du tiesiogiai iš pastato ir du tiesiogiai iš požeminės aištelės į lauką.
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI
Naujai projektuojamas Verslo centro pastatas 5 aukštų su rūsiu. Pastato aukštis 22m.
• Požeminė statinio dalis numatoma monolitinio gelžbetonio (perimetro laikančios sienos, vidaus laikančios 
sienos, kolonos, perdangos);
• Požeminės statinio dalies perimetro laikančios sienos numatomos 80 cm storio;
• Požeminės statinio dalies patalpose (autosaugyklos patalpose) aukštis nuo grindų iki žemiausio konstrukci-
jos ar inžinerinio tinklo taško 2,20 m.;
• Antžeminė statinio dalis numatoma monolitinio gelžbetonio (vidaus laikančios sienos, kolonos, perdangos).
• Projektuojamas pastatas I ugniai atsparumo klasės.
• Fasadas surenkamas su plieniniu karkasu ir plieninėmis Cor-Ten plokštėmis.

Pastate bus montuojamos pažangios ir tvarios inžinerinės sistemos, sukuriančios kokybišką mikroklimatą ir
racionaliai naudojančios resursus.
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendiniai bus parenkami ir optimizuojami techninio projekto
stadijoje, naudojant dinaminio energinio modeliavimo metodiką, įvertinant realų energijos suvartojimą
skirtingu paros, ar metų laiku, įvertinant tikslius energijos pritekėjimus dėl saulės, inžinerinės įrangos, ar
patalpų užimtumo poveikio. Darbo vietų zonose prioritetas bus teikiamas maksimalų komfortą
užtikrinančioms pasyvioms sistemoms – šalčio sijoms, radiatoriams. Valgykloje, konferencijų centre ir kitose
patalpose su stipriai besikeičiančiais užimtumo rodikliais, bus numatytas dinamiškai į poreikius reaguojantis
vėsinimas / šildymas ventilkonvektoriais su linijiniais difuzoriais. 
Atlikus ekonominio naudingumo analizę, bus siūloma įrengti protingas apšvietimo sistemas, reaguojančias į
patalpų užimtumą, apšviestumą lauke, pageidaujamus apšviestumo scenarijus.
Vandentiekio ir nuotekų sprendiniai planuojami taupantys vandenį, įrengiant riboto tūrio tualeto bakelius,
taupius, sensorinius praustuvų čiaupus, nuotekio aptikimo automatiką. Įvertinant išskirtinę projekto specifiką,
bus nagrinėjama galimybė įrengti saugią, automatinio gaisrų gesinimo rūku sistemą.

PASTATO PAGRINDINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

- Langai, vitrinos, stoglangiai numatomi su saulės praleisties faktoriais 0,4;
- Saulė kontroliuojama išorinemis žaliuzes, blokuojančias saulės spindulius vasaros, bet ne žiemos metu. Tok-
iu būdu išvengiant patalpų perkaitimo, bet užtikrinant saulės energijos pritekėjimą žiemos metu;
- Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis, apšvietimo įrangos efektyvumas 150 lm/W;
- Mechaninis vėdinimas su rekuperacija ir oro pašildymu. Oro pašildymas- oriniais VRF/VRV šilumos siurbliais.
Šilumos siurblio sezoninis efektyvumas SPF≥4.0;
- pastato valdymo sistema (PVS);
- VRF/VRV šilumos siurbliai;
- Pagal poreikį gali būti numatytas šilumos siurblys, energija iš grunto, įrengiant geoterminius gręžinius po 
požemine automobilių saugykla.

BREAM SERTIFIKAVIMUI REIKALINGŲ SPRENDIMŲ TAIKYMAS
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VERSLO CENTRO STATINYS NAUJOJI 
UOSTO G. 3 KLAIPĖDOJE

MATO VIENETAS KEIKIS PASTATBOS

SKLYPAS
Sklypo plotas ha 5,19 51934.00 m²
PASTATAS
Pastato bendrasis plotas m² 12 888
Pastato antžeminis bendrasis plotas m² 9 388 požeminės automobilių sau-

gyklos plotas - 3500 m²
Pastato naudingasis plotas m2 7 499
Pastato tūris m3 48 075
Aukštų skaičius Vnt. 5 požeminių aukštų skaičius - 1

Abs. Alt. = + 25,75

Pastato aukštis m 22 Abs. Alt.= +25.75

PASTATO BENDRIEJI RODIKLIAI IR STATINIAIS UŽSTATYTAS PLOTAS
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