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TURINYS 

 

urbanistinio integralumo idėja senamiesčio ir Dangės krantinių aplinkoje  

architektūrinė idėja, tūriniai sprendimai  

pastato funkcinis suplanavimas  

pastato apdailos medžiagiškumo sprendiniai, jų aprašymas    

teritorijos sutvarkymo bei transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai  

pastato konstrukcinės schemos ir pagrindiniai išorinių atitvarų detalių 

sprendimai  

pastato pagrindiniai inžineriniai sprendiniai, BREAM sertifikavimui 

reikalingų sprendinių taikymas 

pastato ir sklypo bendrieji rodikliai  
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URBANISTINIO INTEGRALUMO IDĖJA SENAMIESČIO IR DANGĖS KRANTINIŲ APLINKOJE  

 

 

 Naujojo verslo centro statybos vieta numatyta Danės ir Naujosios Uosto gatvių sankryžoje. 

Akcentinio pastato atsiradimas šioje teritorijoje taps vienu pagrindinių patekimų į 

konvertuojamą “Memelio miesto” teritoriją.  

Teritoriją veikia šie pagrindiniai erdviniai - tūriniai veiksniai:  

• Dangės upės erdvinis kanalas.  

• Intensyvaus judėjimo trasa - N.Uosto gatvė su upę kertančiu Pilies tiltu.  

• Šiaurinėje dalyje uosto teritorija ir esami sandėliai.  

• Šiaurinės - rytų pusėje foninis perimetrinis užstatymas - penkiaaukščiai sovietiniu 

laikotarpiu statyti daugiabučiai gyvenamieji namai.  

• Rytinėje dalyje - Karlskronos aikštė ir Klaipėdos senamiestis.  

• Pietinėje upės krantinės dalyje, arčiau tilto nesuformuotas užstatymas - šioje vietoje stovi 

apleistas buvusios prieplaukos pastatas. Toliau saugomas sandėlių kompleksas.  

 Neabejotinai svarbiausios pastato teritorijos gretimybės yra upė ir Klaipėdos senamiestis už 

jos. Istoriškai Danės upės erdvinį kanalą formavo krantinės, aikštės ir lygiagrečiai arba 

statmenai statomi pastatai (žiūr. nuotrauką).  

 
Nuotrauka: krastogidas.lt 

 

Manome, kad stambus tūris istorinių gretimybių atžvilgiu neturi dominuoti, todėl jis skaidomas 

interpretuojant archetipinę Danės išklotinę. 3 suglausti tūriai orientuojami statmenai upei ir 

lygiagrečiai N. Uosto gatvei. Vidurinysis tūris – ažūro kevalu dengtas kiemelis, suteikiantis 

pastatui daugiau lengvumo ir gylio.   
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDIMAI 

 

Urbanistinė pastato idėja iš esmės ir sąlygoja architektūrinę pastato išraišką.  

 Dvi užstatymo aukščio zonas skaidome į tris. Tokiu būdu trys suglausti tūriai palaipsniui kyla 

nuo žemiausio palei gatvę (22m) iki aukščiausio link kvartalo (26m). Plane šios trys juostos 

netaisyklingą užstatymo teritoriją dalinasi griežtai 3 lygiomis dalimis galuose – taip siekiame 

tvarkingos ir simetriškos frontonų kompozicijos. Simetriški dvišlaičiai stogai tęsia kvartalo tūrinę 

stilistiką ir padeda vizualiai palengvinti pastatą. Šiam tikslui pasitarnauja ir pastato 

atitraukimas per 3m nuo N. Uosto gatvės statybos ribos (DP siūlomos pasažo minties 

atsisakoma, o terasa 16m aukštyje projektuojama vėlesniu etapu). Vidurinysis tūris skaidomas 

į funkcinį korpusą ir pusiau dengtą kiemelį, tačiau bendras stogo siluetas ir frontonas 

išlaikomas vientisas. Į aikštę priešais pastatą orientuotas kiemelis tarnauja kaip šviesos šulinys 

gretimiems korpusams ir pagrindinio įėjimo simbolis. Remiantis detaliuoju planu iškertamas 

papildomas įstrižas praėjimas per visus tūrius nuo tilto link kvartalo. Tai leidžia pastatą padaryti 

labiau praeinamą, sukabinti viešuosius srautus su kiemeliu ir 1 aukšto funkcijomis. U formos 

planas palankus atgręžti didžiąją dalį patalpų į upę ir senamiestį.  

 Trijų tūrių simetriški frontonai su trikampiu įėjimo iškirtimu atkartoja Klaipėdos statiniams 

būdingą orientaciją upės atžvilgiu ir įėjimo pozicionavimą galuose. Trikampio motyvas 

dažnai sutinkamas senamiesčio architektūroje – šlaitiniai stogai, fachtverkas, burės.  
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 

 

U formos planas racionalus ir lankstus. Jis leidžia geriau išnaudoti gretimybes sklypo lygyje, 

planuoti gerai apšviestas darbo vietas, optimizuoti pagalbinių patalpų plotą.  

 Vieno aukšto požeminis garažas duotose ribose talpina 129 automobilius. Pagal pagrindinio 

ploto skaičiavimą poreikis būtų 310vt., tačiau vertinant kompensavimo priemones (dviračių,  

pėsčiųjų infrastruktūros įrengimą, automobilių dalinimosi paslaugas) šis skaičius mažinamas 

miesto tarybos sprendimu. Šiek tiek paaukštinus jo erdvę yra galimybė naudoti 

automatizuotą dviaukštę parkavimo sistemą, kuri leistų minėtą skaičių ženkliai padidinti. Kitu 

atveju likę automobiliai statomi konkurso sąlygose minimoje teritorijoje.  

 1 aukšte šoniniuose korpusuose suplanuotos komercinės, techninės patalpos, dviračių 

saugykla, kavinė. Patekimai – pastato perimetre ir iš kiemelio. Minėtas DP reikalavimas iškirsti 

praėjimą link kvartalo leidžia šioje vietoje įrengti dengtą lauko kavinės terasą, kuri vizualiai 

šiek tiek atribota nuleistais fasado elementais.  Centre numatomas funkcinis korpusas į kurį 

patenkama nuo kiemelio ir „nugarinės“ pastato pusės. Jis jungia visus pastato aukštus.  

 Tipinio aukšto planas – tai du siaurėjantys stačiakampiai biurų korpusai su jungiančiu 

centriniu bloku. Pastarasis talpina san. mazgus, paradinę laiptinę, erdvius laukiamuosius -

recepciją su vaizdu į kiemelį. Biurų korpusai beveik simetriško plano – evakuacinė laiptinė su 

keliais san. mazgais ir atviro plano erdvė, kurią galima lanksčiai padalinti į mažesnius biurus 

ar paversti į  kabinetinę sistemą.  

 Viršutiniai aukštai antresoliniai, kas leidžia sukurti išskirtines darbo erdves. Juos su žemesniais 

aukštais gali jungti papildomos vidinės laiptinės.    
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PASTATO APDAILOS MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI, JŲ APRAŠYMAS 

 

 Pastatas sumanytas kaip urbanistinis planuojamo komplekso akcentas, todėl siekiame jo 

išskirtinumo ne vien per aukštį bet ir per medžiagą. Kai tūrių skaidymas ir pozicija sieja pastatą 

su istorine Klaipėda, tai medžiagiškumo sprendiniai ir fasadų grafika labiau artimi industriniam 

uosto charakteriui. Išorės atitvaroms naudojamas struktūrinis stiklas ir balto aliuminio 

kompozito apdaila, kuri dengia aklinas sienos ir stogo dalis. Gilios vertikalios laisvo ritmo langų 

juostos kuria fasadų grakštumą, o pers stogus pereinantis raštas gali priminti banguojančią 

jūrą. Kiemelio stogui naudojamos baltai dažomos plieno konstrukcijos.  

 Viena pavirtusi trikampio įėjimo plokštuma dengiama veidrodiniu paviršiumi – tokiu būdu 

įėjimas vizualiai suaktyvinamas, kuriamas ryšys su aikšte priešais ir upe. 

  

 

 
Fotomontažas nuo tilto.  
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TERITORIJOS SUTVARKYMO BEI TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 

 

 Sklypo plano sprendiniai orientuoti į pėsčiuosius ir dviratininkus. Nuo tilto ir sankryžos pėsčiųjų 

srautas nukreipimas 3 kryptimis : promenadomis link marių; per aikštę link kvartalo gilumos; 

Naujojo Uosto gatve. Palei upę formuojamos dvi  promenados. Arčiau vandens ji skirta 

prišvartuotiems laivams aptarnauti, su laivyba susijusiam turizmui, ramiam vaikštinėjimui. 

Toliau nuo upės tai yra sutapdinto pėsčiųjų, aptarnaujančio transporto ir dviračių eismo 

promenada kuri remiasi į Naująją Uosto gatvę. Palei pastarąją numatomas dviračių takas, 

viešojo transporto stotelė, įvažiavimas į požeminį garažą, įleidžiami šiukšlių konteineriai 

aptvare ir vieta sustoti aptarnaujančiam transportui.  

 Priešais pastatą formuojama daugiafunkcinė aikštė kuri jungia minėtus srautus. Čia 

gaisriniam transportui numatyta 16x16m (nr. 5) plotas, taip pat 6m pločio pravažiavimas 

greta pastato į kvartalo gilumą. Minėta aikštelė taip pat skirta apsisukti aptarnaujančiam 

transportui ir kitam transportui, kuris atvyksta į trumpalaikio sustojimo vietas (nr. 4).  

Visi landšafto sprendiniai – viename žemės lygyje arba su nuolydžiu, pritaikyti visų amžiaus 

grupių ir  ribotus funkcinius gebėjimus turintiems asmenims (tik po tiltu esantys laiptai 

paliekami).   

 Promenadas skiria vejos juosta su esančiais medžiais. Nauji želdynų plotai su poilsio salelėmis 

numatomi vidiniame kiemelyje ir trikampio formos praėjime. Visuose mažosios architektūros 

elementuose atsikartoja trikampio ar trapecijos elementas kaip jungiamasis motyvas.  

 Siūlomi pajūrio regiono klimatinėms sąlygoms pritaikyti medžiai ir krūmynai.  Medžiai sodinami 

suformuotose arba pastatomose klombose.   

Siūloma danga- skirtingo šiurkštumo lietas betonas su akmens plokščių  intarpais. Sutapdinto 

eismo ruožuose danga pigmentuojama, markiruojama įleistais borteliais. Dviračių saugyklose 

ir plote tarp promenadų numatoma plastiko korio danga su vejos užpildu. Krantinės 

promenados dangą, suoliukus, kitus elementus siūloma palikti. 

--pėsčiųjų srautai  -dviratininkų srautai 
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PASTATO KONSTRUKCINĖS SCHEMOS IR PAGRINDINIAI IŠORINIŲ ATITVARŲ DETALIŲ 

SPRENDIMAI 

 

 Pamatai - gelžbetonio poliniai (tikslinama įvertinus grunto savybes). Laikančios pastato 

požeminės ir antžeminės konstrukcijos- monolitinio gelžbetonio. Tarpatramis tarp kolonų 

kintančio dydžio – iki 8.4 m. Konsolių dydis: iki 3m.  

 Šoninių siaurėjančių korpusų centinės kolonos sutampa su šlaitinių stogų kraigais. Šlaitinių 

stogų konstrukcijos – dvitėjinės plieno  sijos.  Centrinio kiemelio pusiau kiauras stogas be 

centrinių kolonų, todėl įvertinus šonines skėtimo jėgas galimas ir erdvinių plieno sijų 

panaudojimas.  

 Viršutiniai šoninių korpusų aukštai – antresolės, kurios remiasi ant laikančių kolonų sijų 

pagalba. 

 Išorės atitvaroms naudojamas struktūrinis stiklas ir balto aliuminio kompozito apdaila ties 

aklinomis sienomis (ventiliuojamas fasadas). 

Šlaitiniams stogams naudojama ta pati  aliuminio kompozito apdaila kaip dekoratyvus 

paviršius virš skarda aptaisyto stogo.   

  

 
 

Konstrukcijų schema (balta -gelžbetonis, melsva- plieno konstrukcijos) 

 

 
Sienos detalė 
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PASTATO PAGRINDINIAI INŽINERINIAI SPRENDINIAI, BREAM SERTIFIKAVIMUI REIKALINGŲ 

SPRENDINIŲ TAIKYMAS 

 

 Visos komunikacijos - miesto, išskyrus siūlomą geoterminį šildymą. Įvadų ir visų inžinerinių 

sprendimų techninės patalpos numatomos 1 aukšte greta el. skirstymo pastotės ir 

požeminiame pastato aukšte. 

 Pastato statyba vyks esant griežtiems energetinės klasės A+ reikalavimams, todėl numatomi 

atitinkami tvarumo sprendiniai. Vertinant kaitros tikimybę tik 2 fasadai orientuoti į pietinę 

pusę.  Pastatą gaubia gerų šiluminių savybių struktūrinio stiklo fasadas su saulės kontrolės stiklo 

paketais, o pietinėje pusėje - su integruotais fotoelementais ir automatinėmis žaliuzėmis iš 

vidaus. Papildomo šešėlio suteikia tankiai grupuoti gilūs aliuminio kompozito fasado 

elementai, ištisiniai stogeliai virš įėjimų. Palėpes šviesa pasiekia per ištisinius stoglangius, 

kuriuose iš vidaus integruojami roletai.    

 Nuo saulės kaitros kiemelį saugo ažūro kevalas, taip pat jo palubėje galima montuoti 

mechanizuotus lauko roletus. Želdynai čia galimi tiek ant žemės tiek ant fasadų numatant 

tam skirtas konstrukcijas – tokiu būdu ši pusiau uždara erdvė tampa poilsio, vizualaus ir 

akustinio komforto oaze.   

 Pastato šildymui ir vėsinimui tikslinga naudoti geoterminius gręžinius sklypo ribose. Grindyse 

sumontuotas kapiliarinis tinklas tolygiai išsklaido šilumą arba vėsą. Tokiu būdu mažinamas 

brangaus oro kondicionavimo poreikis. 

 Viršutiniai aukštai šiltuoju sezonu vėdinami natūraliuoju būdu, išnaudojant oro konvekciją: 

fasado giliuose elementuose talpinami ortakiai su paėmimo angomis kiemelio 1a lygyje (kur 

oras vėsesnis ir švaresnis) ir išleidimo angomis 4-6 aukštuose. Automatiškai reguliuojamais 

stoglangiais oras išteka lauk (žiūr. Schemą).  

 Taupant energiją, oras patalpų viduje bus vėdinamas priklausomai nuo jų užimtumo. Klimatą 

reguliuos patalpose įrengti išmanūs davikliai, kurie remsis išorės temperatūros, oro kokybės 

bei žmonių kiekio patalpose duomenimis. Vėdinimo sistema turės rotacinius šilumokaičius 

(rekuperatorius), kurie efektyviai reguliuos oro srautus ir padės atgauti šilumą. Inžinerinės 

šachtos – greta laiptinių blokų, ortakiai išvedami nugariniame fasade. Vent. patalpos 

numatomos viduriniame korpuse rūsyje ir viršutiniame aukšte ir tarpusavyje sujungtos 

vertikalia šachta.   

 Prie tvariųjų sistemų priskirtume elektros energiją generuojančius liftus,  antrinį lietaus vandens 

panaudojimą tualetų nuleidimui bei želdinių laistymui. Tam tikslui nuo šlaitinių stogų vanduo 

surenkamas į talpyklas po rampa.  

 
Natūralaus vėdinimo schema 
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Transportas ir judrumas. Pėsčiųjų patekimas į pastatą orientuojamas nuo aikštės priešais pastatą. Patogūs, bent 

2.5m pločio, ir saugūs šaligatviai apie pastatą veda į erdvų holą – viešąją erdvę, kuri kaip ir visas pastatas 

pritaikyta žmonėms su negalia ir skirtingo amžiaus, lyties, fizinio pasirengimo žmonėms, mamoms su mažais 

vaikais. Viešojo transporto stotelės prie pat pastato. Automobilių, dviračių ir pėsčiųjų srautų susikirtimai 

nenumatomi, išskyrus retus atvejus kuomet atvažiuoja aptarnaujantis transportas ir svečius atvežantis transportas.    

Dviračių naudotojams suprojektuota 30vt uždara saugykla  su persirengimo patalpomis. Greta lauke numatyta 

10vt dviračių saugykla. Žemutiniame lygyje 10 stovėjimo vietų priskiriama elektriniams automobiliams 

 

Tvarus sklypas. Teritorijoje auga brandūs medžiai ties promenada.  Kertamos 2 eglės arčiau tilto siekiant atverti 

vaizdą į visą kvartalą  nuo tilto.  Kiemelyje formuojamas parkelis iš vietinių augalų rūšių siekiant sukurti skvero 

įspūdį. Čia bus galima prisėsti, susitikti, užeiti į kavinę ar kitas komercines įstaigas. Sklype suplanuota 15 proc. 

želdynų. Tarp administracinio ir gretimo gyvenamojo namo numatytos žalios salos su medžiais, krūmynais, 

suoliukais – tai leis mažinti galimą atspindį nuo stiklo plokštumų į kaimyninį pastatą.  Stogo lietaus vanduo būtų 

kaupiamas rūsyje po pandusu ir panaudojamas vidaus želdinių automatiniam laistymui.  

Žemėje įleidžiamų rūšiavimo ir buitinių konteinerių vieta - sklypo ŠV pusėje, greta įvažiavimo į požeminio 

parkavimo aikštelę.   

Vandens efektyvumas. Stogo lietaus vanduo būtų kaupiamas ir panaudojamas tualetų nuleidimui ir vidaus 

želdinių automatiniam laistymui. 

Energija ir aplinka. Projektuojamos saulės elementų ant stogo ir vitrinų stikluose sistemos turėtų padengti 5-10% 

pastato metinių energijos sąnaudų.  

Medžiagos ir atliekos. Laikantiems elementams (kolonoms, sienoms, perdangoms, laiptinėms) siūlomas lokalus 

betonas, o saulės elementams bei vėdinimo sistemai siūlome rinktis  lietuvių gaminamą produkciją, kuri 

vertinama ir pripažinta užsienio rinkose.  

Vidaus mikroklimatas ir sveikata. Kaip minėta anksčiau, pastate įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema su 

daline natūralia ventiliacija. Ventiliacijos šachtos įrengiamos greta laiptinių / liftų. Oro paėmimas numatomas 

stogo kraiguose, kur tarša mažiausia. Minėta individuali vėdinimo ir šildymo - vėsinimo kontrolė. Siūloma minimali 

kondicionavimo funkcija, kadangi pasitelkiama geoterminė vėsinimo sistema.    

Siekta maksimizuoti natūralios apšvietos kiekį, tačiau išvengiant perkaitimo. Pagrindinėse darbo erdvėse 

labiausiai nuo langų nutolę darbo vietos yra per 7m, o langai projektuoti skirtingo ritmo su giliomis nišomis siekiant 

užkardyti tiesioginės saulės kaitrą. Minėta nemonotoniška langų konfigūracija, antresolė šlaitinėje erdvėje ir tūrių 

skaidymas kuria namų pojūtį, manome – ir geresnes darbo sąlygas. Prie to prisideda gamtiškas kiemelio 

mikroklimatas. 

Aukšta sienų ir langų šiluminė varža taip pat užtikrina aukštą garso izoliaciją nuo išorinio triukšmo. Pietiniuose 

fasaduose stiklas turės integruotus saulės elementus, kurie taip pat atliks kaip šešėliavimo funkciją. 
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PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI 

 

 

  

Pavadinimas 

 

Mato vnt. 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

 

   

1. sklypo (konkurso teritorijos) plotas 

 

m2 

 

9400  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

 

 

 

1.02  

3. sklypo užstatymo tankis           

 

% 

 

23  

II SKYRIUS 

PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai 

(gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, 

vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 

   

2. Pastato bendrasis plotas. 

 

m2 

 

13547 Antžeminis 

9546.9 

 

3. Pastato pagrindinis plotas. * 

 

m2 

 

7832.60 Įtraukta 1a 

komercija 

 

4. Pastato tūris.*  

 

m³ 

 

46 304 antžeminis 

5. Aukštų skaičius.* 

 

vnt. 

 

6  

6. Pastato aukštis. *  

 

m 

 

22,24,26m  

7. Energinio naudingumo klasė  

 

 A+  

8. Pastato (patalpų) akustinio 

komforto sąlygų klasė   

 

 B  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 

 -  

10. Želdynų plotas 

 

m² 1460   

    

    

    

 * 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 

[5.39]. 

 




