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Dovilė Adomauskytė 

 
SUMMARY 

The aim and objectives: 

The aim is to develop a project of new multifunctional building in assesment with natural 

conditions of plot of building complex, existing structures and arrangement, infrastructure of 

engineering, values of nature and and cultural heritage, plot and environmental contextual 

visual landscape features. 

Goals: 

1. Perform preparatory works: find out the task, collect and prepare necessary topographic 

material, collect normative and methodological material, get acquainted with lithuanian and 

foreign analogues, compose a list of of literature and other sources needed for work, compose 

a programme of project, inspect the plot of the project building, collect material about the 

current situation of the plot and anvironmental conditions, carry out photofixation of the plot. 

2. Perform analytical work: analyze the situation of projected plot and its current status, 

present building project solution concept alternatives.. 

3. Present results of evaluation and solutions of projected object: usage and management of 

the plot and concept of building architectural solution. 

4. Present proposals of plot management, present structure of building planned, spatial, and 

constructual, present separate structures and components.  

The results of the work: having evaluated current situation a new multifunctional building in 

northern cape was projected; a solution of plot and surrounding area management is given. 

Composition and scope of work: bachelor’s work consists of text (45 pages), of graphical 

parts (16 units) and of model. 

 
KEY WORDS:  architecture, multifunctional center, embankment, square, multifunctional 

space, hall, space. 
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I. ĮVADAS 

Darbo aktualumas. Klaipėdos miestas Lietuvos kontekste yra įsikūręs unikalioje 

vietoje. Baltijos jūra, Kuršių nerija, marios ir Danės upė sukuria išskirtines sąlygas 

kompleksiškai atgaivinti Šiaurinio rago teritoriją bei sukurti naujos kokybės erdvę esamoje 

unikalioje vietoje. 

Vandens telkinio gretimybė žmogaus gyvenamai ar rekreacinei teritorijai suteikia 

patrauklumo, didina jos vertę Klaipėdoje, o ypač centrinėje jos dalyje. Ši galimybė nėra 

visiškai išnaudojama, todėl didžiulė siekiamybė atverti miestui kelią prie vandens, kuris buvo 

suformuotas jau  XIX – XX a., o po 1945 m. jo teritorija, kaip ir Piliavietės, buvo paversta 

uždara laivų statykla. 

Šis sklypas yra viena iš svarbiausių Klaipėdos centrinės dalies teritorijų, formuojančių 

miesto ir Lietuvos, kaip jūrinės šalies, identitetą. Jo reikšmė senamiesčio gaivinimo procese 

išskirtinė, todėl naujo daugiafunkcinio pastato atsiradimas sukurtų stiprius architektūrinius 

identiteto ženklus bei įrodytų, kad kokybiška architektūra ir laivybos gretimybė generuoja 

dinamišką ir įtaigią urbanistinę erdvę. Juk taip atsirado ne tik vizualiniai, bet ir funkciniai 

miestų branduoliai, kurių gravitacija tapo itin reikšminga miestovaizdžio humanizavime. 

Darbo tikslas – parengti naujo daugiafunkcinio pastato projektą, įvertinus pastatų 

komplekso sklypo gamtos sąlygas, esamą užstatymą ir sutvarkymą, naudojimą, inžinerinę 

infrastruktūrą, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, sklypo ir kontekstinės aplinkos 

kraštovaizdžio vizualines savybes. 

Darbo uždaviniai: 

1. Įvertinti objekto situaciją ir tvarkomos teritorijos esamą būklę; 

2. Pateikti įvertinimo rezultatus ir projektuojamo objekto sprendinius; 

3. Pateikti sklypo naudojimo ir tvarkymo bei pastato architektūrinio  sprendinio 

koncepciją; 

4. Pateikti sklypo tvarkymo pasiūlymą; 

5. Pateikti pastato planinę, erdvinę, konstrukcinę sandarą. 
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II. OBJEKTO SITUACIJA 

Planuojamas 67245 m2 (6,7245 ha) ploto žemės sklypas yra Klaipėdos miesto 

centrinėje dalyje, AB „Laivitė“ akvatorijoje – įlankoje tarp Šiaurinio molo ir Žiemos uosto, 

netoli senamiesčio. Sklypo gretimybės - vakarų ir šiaurės kryptimis ribojasi su Kuršių 

mariomis, pietinėje pusėje su Danės upe, rytinėje dalyje su gyvenamosios ir visuomeninės 

paskirties teritorija. 

Teritorijoje nėra saugotinų ar vertingų augalų, Kultūros vertybių, istorijos ir gamtos 

paminklų. Arčiau kaip 250 m atstumu nėra 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų. 

Teritorija nepatenka į pramonės, sandėliavimo, atliekų saugojimo ir panašių, keliančių pavojų 

gyventojų sveikatai, teritorijų bei objektų sanitarines apsaugos zonas ir nekelia apribojimų 

gretimoms teritorijoms.  

Topografines vietovės sąlygas apibūdina topografiniai planai, kuriuose tam tikrame 

mastelyje vaizduojami vertikaliniai teritorijos aukščiai – reljefo nuolydžiai (Miestotvarka 33). 

Teritorijos reljefas nežymiai didėja. Žemės sklypo aukščio altitudės kinta nuo +1.93 iki +4.01.  

1 pav. Vaizdas šiaurės kryptimi. (nuotr. autorė D. Adomauskytė) 

2 pav. Vaizdas vakarų kryptimi. (nuotr. autorė D. Adomauskytė) 
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3 pav. Vaizdas rytų kryptimi. (nuotr. autorė D. Adomauskytė) 

4 pav. Vaizdas pietų kryptimi. (nuotr. autorė D. Adomauskytė) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:  

              Planuojama teritorija 

 

5 pav. Sklypo situacijos schema (žemėlapio ištrauka iš www.maps.lt) 
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III. PLANUOJAMO SKLYPO TERITORIJOS ESAMOS B ŪKL ĖS 

ĮVERTINIMAS  

3.1. Planuojamos teritorijos žemės naudojimo paskirtis 

Planuojamai teritorijai yra patvirtintas teritorijos tarp AB „Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija“, Pilies g., AB „Baltijos laivų statykla“ ir uosto akvatorijos detalusis planas. 

Didžioji sklypo dalis užstatyta sandėliavimo paskirties statiniais. 

Pagal parengtą detalųjį planą ir Klaipėdos miesto bendrąjį planą planuojama teritorija 

pagal žemės naudojimo paskirtį patenka į daugiafunkcinę teritoriją (kurių planuojama 

paskirtis gali būti keičiama į daugiafunkcinės – visuomeninės, komercinės ir gyvenamosios 

paskirties teritorijas nekoreguojant esminių bendrojo plano sprendinių) ir keleivinių ir 

kruizinių laivų terminalų, perkėlų, prieplaukų – visuomenei atvirų – teritoriją.  

Šalia teritorijos šiaurinėje sklypo dalyje pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą yra 

numatytos automobilių parkavimo vietos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:  

                 Planuojama teritorija 

6 pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano. Miesto teritorijų funkcinių prioritetų brėžinio. 

 



14 

3.2. Pastatų ir kit ų statinių fizinės būklės įvertinimas 

Planuojamo daugiafunkcinio pastato statybos teritorijos didžioji dalis apstatyta 

sandėliavimo paskirties statiniais, kurie neturi didelės kultūrinės ir architektūrinės reikšmės. 

Dalis sklypo yra naudojama kaip sandėliavimo vieta jachtoms ir kitoms motorinėms vandens 

priemonėms. Masyvūs sandėliavimo paskirties statiniai nesukuria reikšmingo miesto 

identitetui formuoti įvaizdžio, todėl projektuojant naują daugiafunkcinį pastatą šiuos statinius 

būtina nugriauti. 

Teritorija yra vizualiai patrauklioje vietoje dėl Kuršių marių, kurios tampa veidrodžiu į 

natūralią ir milžinišką apžvalgos erdvę. Architektūriniu aspektu pasirinkta vieta suteikia ypač 

plačias galimybes siekti išskirtinio sprendimo, todėl teritorijai atsisakius sandėliavimo 

paskirties statinių, o vietoj jų pastačius daugiafunkcinės paskirties statinį, tai gali tapti 

išskirtinė vieta miesto, kaip kultūros ar rekreacinio uosto, įvaizdžio formavimui. 

Atsižvelgiant į vietos charakteristikas, ši teritorija galėtų būti išnaudojama naujos 

architektūros invazijai, ir tai padėtų subalansuoti Klaipėdos miesto vaizdą. 

3.3. Planuojamo sklypo ir jo gretimos aplinkos vizualiniai tyrimai 

Planuojamą sklypą iš vakarų ir šiaurės pusių supa Kuršių marios, kurios atveria 

vizualinę erdvę pastato suvokimui iš Smiltynės bei atplaukiantiems laivams. Tai didžiulė 

erdvė, kuri suteikia galimybę projektuojamam pastatui įgauti laisvės ir erdvės pojūtį bei 

pasitarnauti architektūriniams sprendiniams, kur vanduo tampa veidrodžiu į natūralią ir 

milžinišką apžvalgos erdvę. Tačiau projektuojant naują daugiafunkcinį pastatą būtina atkreipti 

dėmesį į Piliavietės teritoriją ir į esančius kultūros paveldo objektus, kurie istoriniu požiūriu 

šioje teritorijoje kartu su Danės žiotimis ir pilimi jau nuo XVII a. yra miesto plėtrą lemiantis 

faktorius ir riboja savo vizualinės apsaugos zona. 

Sklypas pietinėje dalyje ribojasi su Danės upe. Žvelgiant į planuojamą sklypą iš 

kairiojo Danės kranto atsiveria didelė ir erdvi vizualinio suvokimo zona, tačiau formuojant 

naują urbanistinį branduolį sklype reikia nesumenkinti vizualinės Danės upės akvatorijos 

erdvės bei neužblokuoti atokesnių teritorijų vizualinio ir psichologinio ryšio su upe. 

Rytinėje dalyje sklypas ribojasi su gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

teritorijomis, kuriose yra statiniai, turintys didelę paveldosauginę bei architektūrinę reikšmę 

miestui. Taip pat sklypas ribojasi su viena iš intensyviausių gatvių Klaipėdoje - Pilies gatve, 

bei per Danės upę nutiestu Pilies tiltu. Pilies gatvė su tiltu per Danę - tai judrus infrastruktūros 

mazgas, todėl vizualinis jo fonas ir perspektyva nuo jo į projektuojamą sklypą yra svarbus 

projektuojant naują daugiafunkcinį pastatą. 
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Prie planuojamo sklypo prisišlieję AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 

(KLASCO) įmonei priklausanti teritorija yra apstatyta masyviais ir dideliais kranais bei 

dideliais sandėliavimo pastatais, todėl projektuojant naują statinį būtina sukurti kokybišką ir 

estetišką architektūros atsvarą šiems kranams, taip pagerinant senamiesčio ir naujamiesčio 

vizualinį erdvės suvokimą. 

3.4.Gamtinės aplinkos analizė ir įvertinimas 

3.4.1.Klimatas, mikroklimatas 

Nagrinėjama teritorija yra Klaipėdos mieste, kuriame vyrauja vidutinių platumų 

jūrinis, pereinantis į žemyninį, klimatas, kuriam didelę įtaką daro Baltijos jūra. Žiemos 

švelnios arba šaltos, vasaros dažniausiai šiltos, bet atskirais metais gali pasitaikyti vėsios arba 

karštos. Vidutinė sausio ir vasario nakties oro temperatūra -5oC, dienos 0oC. Liepos ir 

rugpjūčio dienomis oras vidutiniškai įšyla iki +20oC, naktimis atvėsta iki +14oC laipsnių. 

Karščiai reti, bet virš +25oC laipsnių oro temperatūra vasarą pakyla apie 12 kartų, o virš 30 

laipsnių – apie vieną kartą per metus. Žemiausia oro temperatūra yra buvusi -33oC, 

aukščiausia +34oC. 

Klaipėdoje vyrauja vakarų ir pietvakarių vėjai. Per metus būna vidutiniškai 30 

audringų dienų, kurių metu vėjo gūsiai siekia 25 – 28 m/s, kartais iki 33 m/s. 

Krituliai iškrinta visus metus, bet dėl vakarinių pernašų ir jūros artumo didžiausias jų 

kiekis būna vasaros antroje pusėje bei rudenį, kai per mėnesį iškrinta iki 90 mm kritulių. 

Sausiausias metas – pavasaris. 

Pagal vadovėlyje ,,Miestotvarka“ pateikiamą vidutinio metinių kritulių kiekio schemą 

(pagal S. Dorfman), nagrinėjama teritorija patenka į zoną, kurioje skaičiuojama, kad vidutinis 

metinis kritulių kiekis 700 – 750 mm. Tokius pačius skaičius nurodo Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išleista monografija ,,Lietuvos 

klimatas“. Taip pat monografijoje ,,Lietuvos klimatas“ teigiama, kad pajūryje mažesnį ir 

neintensyvių kritulių kiekį, lyginant su kitais Lietuvos rajonais, įtakoja pajūriui būdingi šiltieji 

frontai. Mažiausiai kritulių Klaipėdoje iškrenta  vasario mėnesį. Vasaros metu – krituliai 

dvigubai suintensyvėja, lietingiausi ir gausiausi lietūs Klaipėdą aplanko rugpjūčio, rugsėjo 

mėnesiais. Dėl jau minėtų šiltųjų frontų, pajūrio klimato ir vyraujančių vėjų Klaipėdoje 

vidutinis kritulių kiekis yra mažesnis, lyginant su kitais Lietuvos miestais.  

Smarkiausi vėjai pučia lapkričio – sausio mėnesiais. Šiuo metų laiku dažnai pasitaiko 

vėtrų, audrų. Planuojama teritorija driekiasi lygiagrečiai marių, todėl teritorijoje dažni 

skersvėjai, stiprūs vėjai. 
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Danės upės pakrančių mikroklimatas yra kitoks nei likusioje miesto dalyje. Tam visų 

pirma turi įtakos Danės upė, kaip rytų – vakarų kryptimi besitęsiančio kanalo vaidmuo, jame 

lengviau sau kelią prasiskina mieste vyraujantys vakarų ir pietryčių krypties vėjai. Anot K. 

Jakovlevo – Mateckio, želdynai, lyginant su antropogenizuotomis miesto teritorijomis, 

mažina aplinkos oro temperatūrą bei didina jos drėgmę, šį efektą dar didina vandens telkinių 

gretimybė (Jakovlevo – Mateckio, 2003, 119 p.). Todėl želdiniais apaugusiose upės 

pakrantėse vyrauja vėsesnis ir drėgnesnis oras, kuris karštą dieną yra žmogui priimtinesnis, 

lyginant su atviromis miesto erdvėmis. 

Centrinėje miesto dalyje šiauriniame Danės krante potencialiai užliejama teritorija 

siekia 50 – 70 m šiauriau Danės gatvės. Pietiniame krante užliejama teritorija nedidelė. 

Senamiestyje užliejama teritorija iki Daržų gatvės. 

Į visa tai reikia atsižvelgti planuojant teritoriją. Statant nuolatinius pastatus, kelti 

specialius reikalavimus jų projektavimui bei statyboms, atsižvelgiant į užtvindymų grėsmę bei 

numatomą gruntinio vandens lygio kilimą (Rimkus, Stonevičius, 2007, 7 p.). 

3.4.2.Planuojamos teritorijos ir artimos aplinkos reljefas 

Pagal Lietuvos fizinį – geografinį rajonavimą, analizuojama teritorija priklauso Kuršo 

– Žemaičių srities Vakarų žemaičių lygumai. Rajono reljefą sudaro moreninis kalvagūbris, 

perskeltas Danės upės senslėnio.  

Vakariniam moreninės lygumos pakraščiui pereinant į Baltijos jūros pakrantės 

žemumą, padidėja kalvotumas.  

Didžioji analizuojamos teritorijos dalis yra Danės upės senslėnyje, todėl vyrauja lygus, 

nekalvotas. 

Teritorijoje esantys nešantys moreniniai sluoksniai tiek teritorijoje, tiek kranto 

akvatorijoje slūgso 8 – 10 m gylyje. Todėl pamatų įrengimas statant tiek sausumoje, tiek 

įlankėlėje nesiskirtų. Iš esmės akvatorija yra natūralūs katlavanas, iš kurio įrengus špuntinę 

sistemą bus reikalinga statybos metu išpumpuoti vandenį. 

3.4.3.Hidrografinės sąlygos 

Hidrografines sąlygas apibūdina upių, ežerų, kitų atvirų vandens baseinų rėžimo 

duomenys. Planuojama teritorija yra glaudžiai susijusi su Kuršių mariomis ir Danės upe. Upės 

vaga Klaipėdos mieste sureguliuota. Vagos plotis iki 40 m, gylis 5 – 7 m, nuolydis – 7 

cm/km, srovės greitis 0,1 – 0,2 m/s. debitas žiotyse: maks. 90, min 0,7 kub. m/s.  

Gamtinės aplinkos vienas svarbiausių rodiklių yra oro kokybė. Nors jo sudėties 

negalime ištirti, tačiau teritorija yra netoli nuo pramoninio rajono, kuriame įsikūrę pagal 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atliktus  tyrimus, vieni rimčiausių 
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Klaipėdos miesto oro teršėjų: uosto krovos įmonė LKAB ,,Klaipėdos Smeltė“, laivų statybos 

įmonė AB ,,Vakarų  laivų statykla“, taip pat viena didžiausių oro teršėjų metalo dulkėmis ir 

triukšmo kėlėjų - UAB ,,KUUSAKOSKI“, kuri užsiima metalo laužo supirkimo, apdirbimo ir 

atliekų perdirbimu. Todėl teritorijoje esantį orą galima apibūdinti kaip užterštą nuo teritoriją 

supančių didelių įmonių. 

3.5.Teritorijos infrastrukt ūros analizė 

Šiuo metu Danės upės krantinės yra rekonstruotos nuo žiočių iki Biržos tilto. Buvo 

įrengtos patogios laivų švartavimosi vietos, sutvarkytos krantinės, pritaikytos pasyviam 

poilsiui, todėl žmonės pagrindiniu laisvalaikio praleidimo būdu renkasi pasivaikščiojimą ar 

sėdėjimą ant suoliukų.  

Šalia planuojamos teritorijos veikia kelios prie Danės upės krantinių įsikūrusios 

kavinės, turinčios lauko terasas. Tai paaiškinama didžiąją dalį teritorijos užimančiomis 

pramonės ir konversinėmis teritorijomis. 

3.5.1.Autotransporto infrastruktūra 

Kadangi planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto centre, tai automobiliu į ją patekti 

nėra sudėtinga B1 kategorijos Pilies gatve, kuri Danės upę kerta per Pilies tiltą. Išilgai upės 

driekiasi C kategorijos Liepų ir Naujojo Sodo gatvės. Visi šalia teritorijos esantys pagrindiniai 

keliai asfaltuoti. Visos pagrindinės gatvės yra su įrengtais šaligatviais pėstiesiems.  

3.5.2.Pagrindiniai judėjimo srautai 

Klaipėdos miestas pasižymi linijiniu planu, su miesto viduryje esančiu miesto centru, 

šiaurėje ir pietuose plytinčiais likusiais gyvenamaisiais rajonais. Todėl per Klaipėdos miesto 

centrą ir nagrinėjamą teritoriją veda trys pagrindinės miesto magistralės – Pilies, Tiltų ir 

Mokyklos gatvės. Joms tenka didžioji dauguma miesto išilginio transporto srauto. Tiltų gatvė 

yra pagrindinės miesto arterijos – Taikos prospekto tęsinys. Ja juda pagrindinis miesto 

viešasis transportas bei nagrinėjamos teritorijos didžiausi pėsčiųjų ir dviratininkų srautai. 

Likęs žmonių tranzitinis srautas iš esmės pasiskirstęs Danės pakrančių atkarpoje tarp 

Pilies ir Biržos tiltų bei dabar įrengtos pirmosios Smiltynės perkėlos.  

3.6.Teritorijos ir jos artimosios aplinkos architektūros analizė 

Klaipėdos miesto centrą Danės upė dalija į Senamiestį ir Naujamiestį. Todėl ir 

nagrinėjamos teritorijos architektūrą geriausia analizuoti skirstant ją į pietinį ir šiaurinį Danės 

krantą. Jei Klaipėdos senamiestis po karo išlaikė savo gatvių struktūrą ir būdingą architektūrą, 

tai sovietmečiu naujamiesčio architektūra pasikeitė iš pagrindų ir šis kontrastas geriausiai 

matomas ties Danės upe. Senamiestyje vyrauja 10 – 16 metrų aukščio 2 – 4 aukštų pastatai su 
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dvišlaičiais stogais. Savo aukščiu išsiskiria tik 1923 metais prie Danės upės pastatytas 7 

aukštų Mejerheferio laivininkystės ir kelionių firmos pastatas (Žvejų g. 2). 

Naujamiestyje, tuo tarpu, visa upės pakrantė, išskyrus Klaipėdos apskrities viršininko 

administracijos pastatą (buvusią rotušę), yra apstatyta 5 – 9 aukštų pastatais. Jų tarpe 

dominuoja sovietmečio stilistikos architektūra. Iš aplinkos išsiskiria tiktai 9 aukštų muzikinio 

teatro pastatas ir 14 aukštų bei 44 metrų aukščio Klaipėdos viešbutis. Naująja Klaipėdos 

miesto dominante tapo 21 aukšto K ir D pastatų kompleksas. 

Labai svarbūs upės pakrančių vizualiniam charakteriui yra išlikę senieji pastatai. 

Vietomis buvęs vertingas senasis užstatymas yra paprastas ir norint atkurti pakrančių 

urbanistinę struktūrą, reikėtų iš dalies atstatyti buvusius pastatus. 
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IV. PROJEKTUOJAMO DAUGIAFUNKCINIO PASTATO 

KONCEPCIJA  

 4.1.Planuojamos teritorijos sutvarkymo koncepcija 

Sklype, kuriame projektuojamas daugiafunkcinis pastatas, tikslas – užtikrinti, kad 

planuojama teritorija, kuri yra tapusi uosto išimtimi, intensyviai dirbtų ir taptų Klaipėdos 

miesto centro traukos ir susibūrimo branduoliu ne tik skirtingu paros laiku, bet ir skirtingais 

metų laikais. 

Pagrindinė urbanistinė idėja kilo atsižvelgus į sklypo ypatumus ir įvertinus gretimų 

teritorijų erdvių struktūrą. Idėjos uždaviniai suprojektuoti autotransporto ir pėsčiųjų srautų 

ašis, kurios atvertų kelią miestui prie vandens, o miestas atsivertų atplaukiantiems turistams 

bei prisitaikymas prie esamos situacijos, atpažįstamo pastato sukūrimas, pastato artumas 

aplinkai, racionalus užstatymas, priėjimo prie vandens sukūrimas, miestovaizdžio 

praturtinimas, patogumas, ergonomiškumas, semantinis aplinkos įprasminimas. 

Teritoriją siūloma planuoti naudojant mišrų funkcinį modelį, taip užtikrinant 

subalansuotą naudojimą visus metus. Kadangi uosto funkcija yra sezoniška, siūloma dalį 

teritorijos skirti gyvenamajai, komercinei, administracinei ir visuomeninei funkcijai, kurios 

užtikrintų teritorijos naudojimą ir vidinį gyvenimą ištisus metus ir sutelktų tam tikrą žmonių 

kritinę masę planuojamoje teritorijoje. Šiaurinėje sklypo dalyje planuojama gyvenamoji zona 

(gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) (7.1) pagal STR 

1.01.09:2003 “Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“), rytinėje dalyje lygiagrečiai 

Naujajai Uosto g. planuojama administracinė ir komercinė zona (administracinės paskirties pastatai 

(8.2) ir prekybos paskirties pastatai (8.3) pagal STR 1.01.09:2003 “Statinių klasifikavimas pagal jų 

naudojimo paskirtį“), pietinėje dalyje - visuomeninė (maitinimo paskirties pastatai (8.5), gamybos 

ir pramonės paskirties pastatai (8.8), mokslo paskirties pastatai (8.11), poilsio paskirties 

pastatai (8.13) pagal STR 1.01.09:2003 “Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo 

paskirtį“). Sklypo centrinėje dalyje projektuojamas daugiafunkcinis pastatas, kurį sudaro du 

trapecinės formos tūriai (pirmame daugiafunkcinio pastato tūryje – muzikinis teatras, antrame 

– šeimos laisvalaikio centras).  

Urbanistinį audinį formuoja pastatų tūrių susikirtimo epicentre susiformavusi aikštė 

bei atvira alėja, suformuota lygiagrečiai krantinei. Suformuotą viešąją erdvę (aikštę tarp 

dviejų projektuojamų pastatų) siūloma stiprinti jas pritaikant skirtingų žmonių poreikiams, 

todėl aikštės erdvės gyvybingumas sprendžiamas kompleksiškai: tiek pritaikant viešąją erdvę 

(aikštę) skirtingų teritorijos naudotojų poreikiams, tiek planuojant funkcijas ties viešosios 



20 

erdvės perimetru ir joje, bei išlaikant pagrindinių ašių tęstinumą (pvz. šiltuoju metų sezonu 

aikštė gali būti panaudojama ne tik kaip rekreacinė erdvė, bet gali būti pritaikyta rengti kino 

peržiūroms ar koncertams, o šaltuoju metų laiku galima panaudoti įrengiant čiuožyklą). 

Krantinėje formuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas ir prieplauka.  

Pagrindinė automobilių stovėjimo aikštelė planuojama po žeme. Patekimas į požeminę 

automobilių stovėjimo aikštelę planuojamas iš vakarinės sklypo dalies.  

4.2.Architektūrin ė kompozicinė idėja 

Daugiafunkcinio pastato architektūrinė idėja – suprojektuoti pastatą, kurio numatyta 

dislokacija įpareigoja būti pastebimu, bet ne iššaukiančiu, viešu, bet jaukiu, kompaktišku, bet 

ne buitišku. Nauji daugiafunkcinio pastato pastatai turi tapti lygiaverčiu šalia teritorijos 

esančių pastatų dalyviu su aiškia, savitai ir draugiškai išreikštu ikoniškumu, kviečiančiu ir 

traukiančiu užsukti. 

Idėjos užduotis – suprojektuoti funkcionalų, estetiškos išraiškos, darnų su urbanistine 

aplinka ir draugišką gamtai, išraiškingą ir informatyvų pastatą, kuris būtų lengvai 

suprantamas ir įsimintinas, lengvai atpažįstamas bendrame miesto kontekste. 

Atsižvelgus į urbanistinę darną ir unikalią gamtinę aplinką kilo idėja suprojektuoti 

pastatą, atkartojantį laivo denį, kuris savo forma ir išraiška į dialogą pakviestų vandenį. 

Kadangi laivo denyje nuolat vyksta gyvenimas, žmonių migracija. Šios aplinkybės padiktavo, 

kad pastatai turi būti orientuoti į lankstumą ir funkcionalumą, todėl esantis stogo nuolydis 

leidžia pastatą atverti ir padaryti maksimaliai atvirą lankytojams. Nuožulnias plokštumas 

galės naudoti ne tik kaip rekreacinę erdvę stebint miesto ar marių panoramą, bet ir kaip 

amfiteatrą rengiant įvairius renginius. 

Upės išklotinėje pastatui parinkta vieta aplink save turi aiškią erdvę. Ši erdvė, pauzė 

tarp upės išklotinėje stovinčių pastatų ir planuojama pastato funkcija pakužda, kad tūrio 

aiškumu, lakoniškumu ir svarbumu jis turi tapti lygiaverčiu, bet neiššaukiančiu nauju marių 

kranto išklotinės dalyviu. 
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V. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO SPRENDINIAI 

5.1. Sklypo tvarkymo planas 

Sklypas yra Klaipėdos centrinėje miesto dalyje, šalia vienos pagrindinių miesto gatvių. 

Sklypo rytinėje dalyje yra Naujoji Uosto gatvė. Gatvė priskiriama B1 gatvių kategorijai.  

Sklypo plotas 67 512 m2 (6,7512 ha), užstatymo plotas 9801,40 m2. Užstatymo 

tankumas 33 %, intensyvumas 47 %. 

Pagrindinis patekimas į sklypą projektuojamas iš esamos B1 kategorijos gatvės. 

Įvažiavimas projektuojamas nuo kelio krašto, su 4 juostomis automobiliams (po 2 į abi 

puses). Kitas patekimas į sklypą pro Danės gatvę. Sklypo reljefas išlyginamas dėl po visu 

sklypu projektuojamo požeminio garažo. 

Sklypą galima suskirstyti į kelias dalis: centrinėje sklypo dalyje projektuojamas naujas 

daugiafunkcinis pastatas, sklypo šiaurinėje dalyje planuojama gyvenamosios paskirties (trijų 

ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) (7.1), rytinėje dalyje administracinės (8.2) ir 

prekybos paskirties pastatai (8.3), pietinėje dalyje maitinimo (8.5), gamybos ir pramonės (8.8), 

mokslo (8.11) ir poilsio paskirties pastatai (8.13) pagal STR 1.01.09:2003 “Statinių 

klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“.  

Projektuojama stovėjimo aikštelė: antžeminėje dalyje gali stovėti 8 automobiliai, 

požeminėje 640. Iš viso 648 vietų lankytojų automobiliams. Aptarnaujančiam personalui 

skirta požeminė aikštelė. Automobilių saugykloje įrengtos 22 automobilių stovėjimo vietos 

skirtos žmonėms su negalia (4% nuo visų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, 

vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“). 

Pastatą supančios aplinkos dangoms naudojamos betono ir natūralaus granito plokštės. 

Aikštelės projektuojamos su 1% nuolydžiu bei latakais lietaus vandeniui. Numatomi 

šviestuvai. Rampų nuolydis - 12 %, į požeminį garažą 18 laipsnių. 

Pagrindinės žmonių judėjimo ašys sklype - planuojamomis alėjomis, vedančiomis 

išilgai viso sklypo. Šias ašis kerta žaliosios zonos, skverai, aikštės. Patogiam susisiekimui 

projektuojamos požeminės pėsčiųjų perėjos. Vakarinėje sklypo dalyje projektuojami laiptai 

nusileidimui prie vandens. Patogiausiose vietose statomi suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių 

stovai ir šviestuvai. Pasisėdėjimo ir poilsio suoliukai dėstomi taip, kad būtų galima apžvelgti 

tiek uostą su mariomis ir projektuojamu statiniu, tiek krantinę ir praplaukiančius laivus. 

Naujai projektuojamas apželdinimas: neaukštais, tankiais visžaliais medžiais, būdingais 

projektuojamai unikaliai vietovei.  
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Atsižvelgiant į neįgaliųjų žmonių poreikius, patekimui į pastatus suformuojami 

pandusai, kuriais neįgalieji lengvai galėtų patekti į planuojamus teritorijoje pastatus ir judėti 

netrukdomai visoje planuojamoje teritorijoje. 

Daugiafunkcinio pastato centrinė atvira lauko viešoji erdvė iš visų vidaus patalpų 

apžvelgiama, stebima ir atpažįstama. 

5.2.Pastatų tūrinis sprendimas 

Pastato tūris susiformavo nagrinėjant laivo denio charakterį, jo mastelį bei tūrio formą. 

Daugiafunkcinio pastato tūris formuojamas iš dviejų atskirų tūrių. Pirmame tūryje 

projektuojamas muzikinis teatras, o antrame tūryje - šeimos laisvalaikio ir pramogų 

kompleksas. 

Architektūrinis sprendimas orientuotas į lankstumą ir funkcionalumą, todėl stogai – 

fasadai su nuolydžiu bei suformuota erdve leidžia suformuoti vizualinius ryšius beveik be 

jokių apribojimų. Visą parą pastatai tampa maksimaliai atviri ir prieinami.  

Pastatų aukštingumą padiktavo Klaipėdos miesto bendrojo plano ir sklypui parengto 

detaliojo plano sprendiniai bei unikali susiformavusi gamtinė ir urbanistinė vienovė. 

Pastatų stogai – pagrindiniai pastatų fasadai eksploatuojami kaip terasos – amfiteatras, 

viešoji poilsio erdvė. Nuožulnias pastato plokštumas galima panaudoti lauko ekspozicijai, 

rekreacinei erdvei miesto panoramoms stebėti, taip pat kaip skirtingo dydžio amfiteatrus 

koncertams ar kino peržiūroms rengti bei žiemos metu tarp pastatų susiformavusioje aikštėje 

įrengiant čiuožyklą. 

5.3.Projektuojamų pastatų planinis sprendimas 

Pastatų tūrinis sprendimas ir pagrindinė architektūrinė idėja įtakota specifinės vietos, 

esamo unikalaus gamtinio ir urbanistinio pagrindo nesumenkina pastatų funkcinės paskirties, 

ergonominių ir komforto reikalavimų. 

Muzikinis pastatas projektuojamas taip, kad patogiai atsiskirtų, tačiau išlaikytų 

veikiančius funkcinius ryšius tarp zonų: žiūrovinė dalis,  sceninė, gamybinė dalis  bei 

administracinė dalis. 

Pirmas aukštas 

Pagrindinis patekimas į pastatą numatomas rytinėje pastato dalyje. Pagrindinė įeiga 

pabrėžiama įgilinta zona. Atsižvelgiant į pastato vietovę ir tai, kad Klaipėdos mieste labai 

vėjuota, numatoma pagrindinį patekimą organizuoti per tambūrą. Pro tambūrą patenkama į 

centrinę zoną, kurioje yra vestibiulis su informaciniu centru (recepcija), kuris tiesiogiai yra 

sujungtas su kavinės zona. Iš vestibiulio tiesiogiai galima patekti į administracines patalpas 
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bei į antro aukšto balkoną į kurį patenkama keleiviniais liftais bei laiptais (keleiviniai liftai 

pritaikyti ir žmonėms su negalia).  

Siekiant racionaliai paskirstyti žmonių srautus, įrengti keturi patekimai į 

projektuojamą 600 vietų salę. Salės planas – pasagos formos. Tai laiko patikrinta, akustiškai 

geriausia teatro salės forma, sutinkama geriausiuose pasaulio operos ir dramos teatruose. 

Salės lubos – išgaubtos kriauklės formos, taip pat siekiant geriausios akustikos. Žiūrovinė 

salės dalis projektuojama per keturis pastato aukštus (įskaitant santvarą ir lubas), o sceninė 

dalis per 5 pastato aukštus. 

Pastato pirmą aukštą galima suskirstyti į dvi pagrindines zonas: reprezentacinę 

(viešąją), esančią rytinėje pastato dalyje, ir teatro zoną (uždarą), esančią pastato vakarinėje 

dalyje. 

Scena betarpiškai jungiasi su aktorių pasiruošimo sale bei grupiniais grimo 

kambariais, taip pat netoli scenos įrengiami aktorių poilsio kambariai, fojė, skirti aktoriams 

pailsėti prieš ir po spektaklio, susitikti su gerbėjais ir kritikais. 

Antras aukštas 

Antrasis aukštas, kaip ir pirmasis aukštas, padalinamas į dvi pagrindines zonas: 

reprezentacinę ir teatro. Patekimas į antrame aukšte suprojektuotas VIP ložes planuojamas per 

specialiai įrengtus du liftus bei laiptines. Iš antro aukšto vestibiulio galima apžvelgti dalį 

pirmo aukšto vestibiulio. Taip pat iš vestibiulio galima patekti į suprojektuotas dvi 

konferencijų ir dvi banketų sales. Banketų sales maistu ir užkandžiais aprūpins pirmame 

aukšte suprojektuota kavinė. Vakarinė pastato dalis, kaip ir pirmame aukšte, skirta teatro 

zonai. Šioje zonoje suplanuoti poilsio kambariai aktoriams, kabinetai administracijai, 

repeticijų salės, siuvyklos bei kostiumų sandėlis, o taip pat dekoracijų kūrimo, maketavimo 

kambariai. 

Trečias aukštas 

Trečio aukšto išplanavimo principas kaip pirmo ir antro aukštų. Vakarinė pastato dalis 

rezervuota teatro zonai, likusi visuomeninei (biurai, konferencijų salės). Teatro zonoje 

suprojektuotos repeticijų salės, artistams įrengiamos atskiros persirengimo rūbinės bei 

archyvavimo patalpos. 

Ketvirtas aukštas 

Ketvirtas aukštas skirtas aktorių poilsiui. Šiame aukšte suprojektuoti viešbučio tipo 

kambariai su san. mazgu, dvigule lova, laisvalaikio ir poilsio erdve. Suplanuoti kambariai 

galės aptarnauti ir iš kitų miestų atvykstančių aktorių trupes, kurie nebepatirs nepatogumų 

ieškant viešbučio apsistoti. Rytinė aukšto dalis skirta aktorių poilsiui. Suplanuota ir įrengta 
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bendravimo erdvė su virtuve bei minkštasuoliais. Šioje erdvėje aktoriai galės bendrauti su 

kolegomis bei aptarti spektaklio detales. 

Penktas aukštas 

Penktas aukštas skirtas maitinimo zonai. Šiame aukšte įrengtas restoranas su buitine 

zona. Iš penkto aukšto lankytojamas suteikta galimybė patekti liftais ir evakuacinėmis 

laiptinėmis ant stogo, kur planuojama lauko kavinė – baras. 

Rūsys  

Rūsyje išdėstyta reikiamo kiekio automobilių saugykla. Transporto patekimas į apatinį 

lygį išspręstas įvažiavimui ir išvažiavimui skirtais pandusais. Pagrindinis patekimas 

projektuojamas iš rytinės pastato dalies. Pro tambūrą patenkama į vestibiulį, kuris jungiasi su 

rūbine, dviem konferencijų salėmis bei san. mazgais.  

Rūsys betarpiškai jungiasi su kitais projektuojamais penkiais aukštais (suprojektuoti 

vertikalūs ryšiai). Vakarinėje aukšto dalyje įrengiami dekoracijų paruošimo ir sumontavimo 

patalpos, taip pat išdėstytos pagalbinės, gamybinės, techninės, teatro aptarnavimui skirti 

kambariai. 

Gamybinės patalpos suprojektuotos taip, kad turėtų tiesioginį ryšį su liftais ir 

evakuaciniais laiptais. Projektuojant funkciją buvo skirtas ypatingas dėmesys atskirti 

nešvaresnes ir triukšmingesnes gamybines patalpas nuo pagrindinių scenos ir teatro patalpų. 

Pastate numatomi penki keleiviniai liftai patekti į projektuojamus aukštus ir vienas 

krovininis liftas, kuriuo naudojasi ūkinė bei teatro zona. 

Pramogų ir laisvalaikio centro planinis sprendimas parinktas siekiant suprojektuoti 

viešąją erdvę kiek įmanoma daugiafunkcinę, persiliejančią su kitomis erdvėmis. 

Pirmas aukštas 

Pagrindinis patekimas į laisvalaikio centrą centruotas iš vakarinės pastato dalies pro 

tambūrą. Iš čia patenkama į vestibiulį, kuris pastate suprojektuotas taip, kad taptu pagrindine 

funkcinės schemos akcentu tarp kitų suprojektuotų erdvių. Vestibiulio erdvė tęsiasi per tris 

skirtingus pastato lygius, kurie tarpusavyje sujungti laiptais. Laiptai šiuo atveju tarnauja ne tik 

kaip priemonė patekti į kitus aukštus, bet ir kaip amfiteatras stebėti renginius.  

Pastate suprojektuota viešąją erdve siekta palikti kiek įmanoma daugiafunkcinę ir 

persiliejusią. Vestibiulis suprojektuotas pirmame aukšte kaip įžanga į atviras ekspozicijų 

erdves antrame ir trečiame aukšte. Jose gali vykti parodos bei renginiai. Siekta, kad erdvė 

taptu spontaniškai naudojama jaukia vidine pastato aikšte. 

Iš vestibiulio formuojami du patekimai į universalią salės erdvę. Salė – universali 

erdvė, kurioje gali vykti įvairaus pobūdžio renginiai, koncertai ar spektakliai. Pietinėje aukšto 
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dalyje atsiranda atvira kavinės erdvė, čia taip pat projektuojamos kūrybinių dirbtuvių zona. 

Prie kavinės ir kūrybinių dirbtuvių zonos suprojektuota patalpa skirta rengti uždaras 

gimtadienio ar kitas šventes. Šiaurinėje aukšto dalyje suprojektuotos knygyno ir skaityklos 

bendra erdvė. Šioje pastato dalyje įrengiama konferencijų salė, pagalbinės knygyno patalpos 

(knygų priėmimo – iškrovimo patalpos, knygų saugyklos, sandėliai). 

Rytinėje aukšto dalyje numatomi tarnybiniai ir evakuaciniai išėjimai.  

Antras aukštas 

Antras aukštas – kūrybinė zona. Suplanuotos dvi šokių/baletų salės, kūrybinių 

dirbtuvių patalpa bei meninės saviraiškos patalpos. Atvira erdvė centrinėje aukšto dalyje 

skirta viešai ekspozicijai. Iš antro aukšto holo galima apžvelgti pirmo aukšto vestibiulį. 

Rūsys 

Cokoliniame aukšte formuojama laisva ir demokratiška erdvė, pritaikyta tiek 

suaugusiems, tiek vaikams. Iš vestibiulio galima patekti į boulingo salę (aktyvią zoną), kuri 

sujungta su kavinės zona. 

Šiame aukšte suprojektuotas san. mazgo blokas, kuris pritaikytas ir žmonėms su 

negalia bei suprojektuotas mamos ir vaiko kambarys. Centrinėje aukšto dalyje suplanuotos 

dvi kino salės, o šiaurinėje dalyje suplanuota ūkinė zona: rūbinė, ekspozicijų salė, saugyklos, 

pagalbinės patalpos. 

Iš vestibiulio patenkama į laiptines bei keleivinius liftus. 

Muzikinio ir šeimos laisvalaikio centro funkciniai ryšiai išdėstyti taip, kad atskiros 

zonos nebūtų išmėtytos po visas pastatų erdves, siekta, kad glaudžiai sietusi tarpusavyje bei 

būtu galima patekti laisvai iš vienos zonos į kitą, tuo pačiu ir galimas atsiskyrimas, 

nepaveikiant kitų zonų funkcionavimo. Pastatų planinė išraiška pagrįsta racionalia judėjimo 

ratu schema. Patalpos turi aiškius ir stiprius tarpusavio ryšius.  

Didžiausios jungiančios ir atskiriančiosios erdvės vaidmuo tenka vidinei aikštei, kurią 

suformuoja projektuojami pastatai (muzikinis teatras ir pramogų ir laisvalaikio centras). 

Aikštė – įėjimų, renginių ir rekreacinė vieta, suburianti įvairių poreikių lankytojus. 

5.4.Pastato medžiagiškumas 

Pastatų medžiagiškumas parinktas reaguojant į jautrią gamtinę aplinką bei pastato 

tipologiją. Naudojamos patvarios laikui ir vietos klimatui medžiagos. Pastatų fasadams 

numatomas minimalus kiekis apdailos medžiagų. Pastato išorinio laikančiojo karkaso 

konstrukciniai elementai: fibrocementinės plokštės, o karkaso eilių intarpuose naudojamas 

skaidraus stiklo plokštumos.  

Interjere vyrauja natūralios medžiagos - betonas, medis ir stiklas.  
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5.5.Komplekso konstrukcijos 

Daugiafunkcinis pastatas projektuojamas dviejų tūrių. Viename iš tūrių 

projektuojamas muzikinis teatras, kitame laisvalaikio ir pramogų centras. 

Muzikinis teatras projektuojamas penkių aukštų, o laisvalaikio ir pramogų centras – 

trijų aukštų. Pastatų karkasas iš surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų (kolonų, sijų, 

perdengimo plokščių). 

5.5.1.Pamatai 

Projektuojami kaltiniai poliai. Polių diametras 500 mm. Gręžiant gruntą per 

vandeningus gruntus, naudoti metalinį inventorinį vamzdį. Polių gylis parenkamas atlikus 

grunto geologinį tyrimą. Pamatai turi remtis ant laikančio nesuardytos gamtinės struktūros 

grunto. Prieš montuojant kolonas ant sukaltinių polių įrengiami lizdinių pamatų dugnai. 

Lizdinių pamatų dugne klojamas reikiamo storio cementinio skiedinio sluoksnis. Skiedinio 

stiprio klasė turi būti ne žemesnė už kolonų betono klasę. Montuojamų kolonų galuose 

pažymimos ašys. Atrėmus koloną į lizdinio pamato dugną, ji laikinai įtvirtinama. Kolonų 

projektinė padėtis sureguliuojama pagal dvi tarpusavyje statmenas kryptis ir, tai įvykdžius, 

kolonos ir pamato sandūra užmonolitinama. 

Polių betonas ne mažesnės kaip C20/25 klasės, poliai armuojami armatūros karkasu 

(armatūra S400 klasės, armatūros apsauginis sluoksnis - 70mm). 

Mūro sienų ir pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama dviejų sluoksnių 

hidroizoliacija,  klijuojama su šalta bitumine mastika, ir drenažinė membrana, kuri apsaugo 

nuo gruntinio vandens ir drėgmės 

5.5.2.Pastatų sienos 

Išorinės pastato sienos atlieka apsaugos nuo nepalankių klimato sąlygų skydo funkciją. 

Jos saugo nuo šalčio, kritulių, stiprių vėjų, triukšmo ir ugnies. Geras išorės sienų 

konstrukcinis sprendimas su teisingai parinkta šilumos izoliacija sukuria sveiką ir malonų 

vidaus patalpų mikroklimatą.  

Pastatų sienų karkasas iš surenkamų gelžbetoninių kolonų, kurių diametras 500 x 500 

mm. Kolonų žingsnis 6000, 9000, 12 000 mm. Kolonų tvirtinimas prie pamato standus. 

Projektuojamas ventiliuojamas fasadas. Vėdinamų fasadų konstrukciją sudaro šie 

pagrindiniai komponentai: laikanti sienos konstrukcija, karkaso elementai, šilumos izoliacija, 

apsauga nuo vėjo ir išorinis apdailos paviršius, saugantis nuo oro sąlygų poveikio ir 

sukuriantis estetinį vaizdą.  

Vėdinamuose fasaduose visada privaloma palikti oro tarpą tarp apsaugos nuo vėjo 

sluoksnio ir išorinio fasado. Vėdinamų sienų šilumos izoliacija turi būti atspari ugniai, 



27 

sugerianti garsą bei apsauganti nuo vėjo. Taip pat ji turi praleisti konstrukcinę drėgmę į išorę. 

Šaltame klimate šilumos izoliacija turi sumažinti ar net pašalinti šiluminius tiltelius 

susidarančius dėl komponentų (mūro, plieno ar medinių tašų), kurie kerta  įvairius sienos 

konstrukcinius sluoksnius.  

Erdvinė sistema (karkasas), susidedanti iš kolonų, sijų, rygelių ir kitų elementų kartu 

su perdangomis perima visas apkrovas, veikiančias pastatą. Nuo išorinės aplinkos patalpas 

saugo išorinės sienos.  

Šilumos izoliacija yra tvirtinama ant metalinio karkaso. Iš lauko pusės sienos 

apšiltinamos 300 mm universalios akmens vatos plokštėmis ir plius 30 mm apsauga nuo vėjo. 

Apdailai naudojamas apdailinis poliruotas betonas. Pastato stiklinė fasadinė dalis - aliuminio 

profilio. Cokolinė dalis tinkuojama. Išorinėse pastato sienose virš angų įrengiamos surenkamo 

gelžbetonio sąramos.  

Vidinės sienos atlieka visą eilę funkcijų ir pagal atitinkamus reikalavimus turi atitikti 

įvairiausios statybos techninius parametrus, kurie yra privalomi. 

Objekto vidinės sienos visų pirma yra pertvaros, skiriančios atskiras erdves. Jos 

skirstomos į nešančias ir nenešančias. Joms būdingas atitinkamas mechaninis stiprumas ir 

stabilumas, taip pat reikalavimais apibrėžtos garso ir šilumos izoliacijos savybės, atsparumas 

ugniai ir visos konstrukcijos termoizoliacinės savybės 

Vidinės pastato sienos projektuojamos iš metalinio karkaso profilių. Sieninę pertvarą 

iš gipso kartono sudaro metaliniai profiliai su iš abiejų pusių pritvirtintomis gipso kartono 

plokštėmis, o vidinė pertvaros ertmė užpildoma mineraline vata. Sieninė pertvara nėra 

laikančioji siena. Pertvaros projektuojamos 150 ir 250 mm storio. 

5.5.3.Evakuacinės laiptinės ir liftai 

Laiptinių sienos – 250 mm storio silikatinių plytų mūras. Laiptų maršai ir tarpinės 

laiptų aikštelės surenkamo gelžbetonio gaminiai teraciniu paviršiumi, laiptų tarpaukštinės ir 

viršutinė aikštelės - surenkamo gelžbetonio gaminiai betoniniu paviršiumi. Įėjimų į pastatą 

tambūrų grindų pagrindas bei laiptų aikštelės monolitinio gelžbetonio plokštės.  

Liftas muzikiniame teatre septynių ir šešių sustojimų, o pramogų ir laisvalaikio centre 

4 sustojimų keleivinis liftas. Liftai pritaikyti neįgaliesiems, jo keliamoji galia – 630 kg. Liftų 

prieduobių gylis ir šachtos denginio altitudė turi buti tikslinama pagal konkretų lift ą. Liftų 

šachtos sienos – 250 mm storio silikatinių  plytų mūras, prieduobė – monolitinis gelžbetonis. 

5.5.4.Pastatų perdangos 

Rūsio perdanga projektuojama iš surenkamų g/b plokščių (150 x 6000 mm, 150 x 

9000 mm, 150 x 12 000 mm). Perdangų aukštis svyruoja 220, 400 mm.  
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Kitų aukštų perdangos yra gelžbetoninės monolitinės, jos liejamos vietoje. Perdanga 

yra armuojama. Pagrindinė armatūra dėstoma skersai sijų. Plokštės remiamos ant išilginių sijų 

ir kolonų. 

5.5.5.Stogo konstrukcija 

Nepriklausomai nuo stogų konstrukcijos tipo ar jų nuolydžio, stogai yra svarbiausia 

pastatų atitvarinė dalis, turinti didelę įtaką pastatų visuminiams šilumos nuostoliams bei 

energijos vartojimo efektyvumui. Sumažinus šilumos nuostolius per stogo konstrukciją, 

suvartojama mažiau energijos viso namo šildymui ir vėsinimui. 

Daugiafunkcinio pastato stogas – eksploatuojamas, sutapdintas su vidiniu lietaus 

nuvedimu. Sutapdinto stogo konstrukciją sudaro terasos danga, paruošiamasis sluoksnis, 

filtruojantis audinys, drenuojantis tarpsluoksnis, stogo hidroizoliacinė danga, akmens vatos 

sluoksnis 400 mm, garo izoliacija, cementinio skiedinio sluoksnis, perdenginys. 

Stogo nuolydžio formavimo sluoksnis iš keramzito žvyro.  

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo organizuotas, vidinis per įlajas. 

Surenkamas lietaus vanduo nuvedamas į  lietaus kanalizacijos tinklus. Vidinio lietaus vandens 

nuvedimo sistemos įlajos turi būti apsaugotos nuo užšalimo, t.y. turi buti pakloti elektrinio 

šildymo kabeliai (ledo ir sniego tirpinimo sistema).  

Ant pastato stogo patenkama iš evakuacinių laiptinių. 

Įrengiant nuožulnią stogo konstrukciją naudojamos 200, 250 mm storio metalinės 

sijos. 

5.5.6.Langai ir durys 

Išoriniai langai - skaidraus stiklo, termiškai apdorotų aliuminio profilių. Langų dalys 

varstomos. Ugniai atsparios durys įrengiamos pagal LR reikalavimus ir reikalingus 

sertifikatus. Durys į pastatą - sustiprintos konstrukcijos, paradinės - sukamosios, stiklinės. 

Vidaus durys - medinės, faneruotos ir stiklo pertvarinės. 

5.6.Vėdinimas 

Pastato vėdinimui racionalu įrengti recirkuliacinę sistemą, taip optimizuojant kaštus 

norminei oro drėgmei palaikyti (šioje sistemoje nuolatos judinamas jau reikalingos kokybės 

oras, tik jis nuolat papildomas deguonimi). Deguonies papildymo sistema leidžia ženkliai 

pagerinti lankytojų savijautą. 

5.7.Gaisrinė sauga 

Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui: 

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas; 

- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; 
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- žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima gelbėti kitomis priemonėmis; 

- pradeda veikti įrengta gaisrinė signalizacija; 

- ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. 

Projektuojamas pastatas atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti 

panaudotų konstrukcijų atsparumą ugniai, priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniai, gaisro 

apkrovos kategorijai – 3, gaisro apkrovos tankis nuo 600 iki 1200MJ/m². Leidžiama statinio 

gaisrinio pavojingumo klasė – C3. Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas – nenormuojamas. 

Skirtingos paskirties patalpos yra atskirtos reikiamo atsparumo ugniai ir konstrukcinio 

degumo klasės atitvarinėmis konstrukcijomis. Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai yra 

patenkinamas, nes parengtame projekte pateikti statinio elementų atsparumas ugniai yra 

vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai.  

5.8.Inžineriniai tinklai  

Sklype suprojektuoti visi inžineriniai tinklai, užtikrinantys higienišką, kokybišką 

gyvenimo bei poilsio aplinką. Projektiniuose sprendiniuose numatoma galimybė statinio 

eksploatacijai naudoti : 

- elektros tinklų įvadas; 

- vandentiekis ir kanalizacija - prijungti prie miesto tinklų. 

- šildymas – prijungti prie miesto tinklų. 

Pastatų šaltojo vandentiekio sistema prijungiama prie miesto vandentiekio tinklo. 

Prisijungimo vietoje įrengtas šulinys, iš kurio paskirstoma į atskirus komplekso pastatus. 

Paskirstymas pagal pagrindinių takų sistemą į kiekvieną pastatą. Pagal maksimalų debitą 

parenkami šalto vandens skaitikliai. Šaltojo vandentiekio vamzdžiai yra plieniniai. 

Buitinių nuotėkų sistema. Pastatų buitinių nuotėkų sistema prijungiama prie miesto 

nuotėkų tinklo. Nuotėkyno įvadai pravedami po pastato pamatais, įgilinami 1,8 m nuo žemės 

paviršiaus.  

Elektra tiekiama į techninę patalpą. Čia įrengimas šiluminis mazgas ir suvartoto 

šilumos kiekio apskaita. Iš ten paskirstoma visam pastatui ir vedama suvartoto elektros kiekio 

apskaita.  

5.9.Apsauga nuo triukšmo 

Pastato atitvarinės konstrukcijos ir jų elementai turi gerai izoliuoti triukšmą sklindantį 

iš gretimų pastato patalpų, taip pat ir iš pastato išorės aplinkos. Papildomai laiptinėse, 

koridoriuose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose gali būti taikoma garsą sugeriančių 

medžiagų apdaila, mažinanti perteklinio aidėjimo triukšmą. 
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Pertvarų ir perdangų visuomeninės paskirties patalpų oro garso izoliacijos ribinės 

vertės yra reglamentuojamos tariamuoju garso izoliavimo rodikliu arba standartizuotojų lygių 

skirtumo rodikliu. Projektuojant pastatų atitvaras reikia vadovautis statybos techniniame 

reglamente numatytais skaičiavimais, matavimais, atliekamais laboratorijoje ir matavimais, 

atliekamais natūroje. 

5.10.Bendrieji statinio rodikliai 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 

atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS  

1. sklypo plotas m2 67245  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 53  

3. sklypo užstatymo tankumas % 47  

II. PASTATAI  

1. Negyvenamieji pastatai: 

1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

1.2. bendras pastatų bendrasis plotas* m2 31482,39  

1.2.1. muzikinio teatro bendrasis plotas* m2 22393,30  

1.2.2. pramogų ir laisvalaikio centro bendrasis plotas* m2 9089,08  

1.3. bendras pastatų pagrindinis plotas* m2 22792,35  

1.3.1. muzikinio teatro pagrindinis plotas * m2 15473,43  

1.3.2. pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis plotas * m2 7318,92  

1.4. bendras pastatų pagalbinis*  m2 8690,03  

1.4.1. muzikinio teatro pagalbinis plotas * m2 6919,87  

1.4.2. pramogų ir laisvalaikio centro pagalbinis plotas * m2 1770,16  

1.5.garažo* m2 30720,92  

1.6. pastatų bendras tūris*  m³ 163994  

1.6.1. muzikinio teatro tūris* m³ 122537  

1.6.2. pramogų ir laisvalaikio centro tūris* m³ 41457  

1.7. muzikinio teatro aukštų skaičius vnt. 5  

1.7.1. pramogų ir laisvalaikio centro aukštų skaičius vnt. 3  

1.8. muzikinio teatro pastato aukštis  m 31,40  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.8.1. pramogų ir laisvalaikio centro aukštis m 19,10  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų. 
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IŠVADOS 

1. Atlikus planuojamo sklypo esamos situacijos analizę, išanalizavus esamus 

autotransporto ir vizualinius ryšius, įvertinus gamtinę aplinką suprojektuotas daugiafunkcinis 

pastatas šiauriniame rage. 

2. Atlikus sklypo analizę pateikta pagrindinė urbanistinė idėja, kuri kilo atsižvelgus į 

sklypo ypatumus ir įvertinus gretimų teritorijų erdvių struktūrą. Idėjos uždaviniai 

suprojektuoti autotransporto ir pėsčiųjų srautų ašis, kurios atvertų kelią miestui prie vandens, 

o miestas atsivertų atplaukiantiems turistams bei prisitaikymas prie esamos situacijos, 

atpažįstamo pastato sukūrimas, pastato artumas aplinkai, racionalus užstatymas, priėjimo prie 

vandens sukūrimas, miestovaizdžio praturtinimas, patogumas, ergonomiškumas, semantinis 

aplinkos įprasminimas. 

3. Pateikta daugiafunkcinio pastato idėja, kurios tikslas buvo sukurti architektūrinį 

tūrį, kad būtų pastebimas, bet ne iššaukiantis, viešas, bet jaukus, kompaktiškas, bet ne 

buitiškas. Nauji daugiafunkcinio pastato pastatai turi tapti lygiaverčiu šalia teritorijos esančių 

pastatų dalyviu su aiškia, savitai ir draugiškai išreikštu ikoniškumu, kviečiančiu ir traukiančiu 

užsukti. 

4. Pastato architektūrinis sprendimas orientuotas į lankstumą ir funkcionalumą, todėl 

stogai – fasadai su nuolydžiu bei suformuota erdvė leidžia suformuoti vizualinius ryšius 

beveik be jokių apribojimų. Visą parą pastatas tampa maksimaliai atviri ir prieinami.  

5. Suprojektuotas daugiafunkcinio pastato planinis sprendimas pagrįstas racionalia 

judėjimo ratu schema. Patalpos turi aiškius ir stiprius tarpusavio ryšius. Muzikinio ir šeimos 

laisvalaikio centro funkciniai ryšiai išdėstyti taip, kad atskiros zonos nebūtų išmėtytos po 

visas pastatų erdves, siekta, kad glaudžiai sietusi tarpusavyje bei būtu galima patekti laisvai iš 

vienos zonos į kitą, tuo pačiu ir galimas atsiskyrimas, nepaveikiant kitų zonų funkcionavimo.  

6. Daugiafunkcinio pastato konstrukciniai sprendimai parinkti atsižvelgus į 

projektuojamo pastato architektūrinį tūrį, esamas gamtines ir klimatines sąlygas.  
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PRIEDŲ TURINYS 

1. Polinių pamatų po kolonomis planas Mastelis 1:400 

2. Rūsio perdangos planas Mastelis 1:400 

3. Muzikinio teatro stogo planas Mastelis 1:400 

4. Pramogų ir laisvalaikio centro stogo planas Mastelis 1:400 

5. Sienos šiltinimo detalė Mastelis 1:10 

6. Požeminio parkavimo grindų detalė Mastelis 1:10 

7. Eksplotuojamo stogo detalė Mastelis 1:10 

8. Kolonos pamato detalė Mastelis 1:20 

 


