
ŠIAURĖS KRANTAS
Šiaurės rago skvero tarp Naujosios Uosto gatvės ir

Kuršių marių sutvarkymo projekto atviras konkursas

Aiškinamasis raštas
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Pagrindinė idėja
Istorija + natūralios medžiagos + modernus patogumas

Šiaurinio rago skvero atnaujinimo tikslas yra sukurti viešąją erdvę, kuri būtų patogi pasiekti
keltą bei jauki ilsėtis prie vandens ir stebėti uostą. Tai siūlome padaryti kuriant dvejus lygius,
kuriuos atskirtų senųjų pastatų vietoje esanti želdinių juosta. Du takai tai žemesnis palei Danę
esantis istorinio uosto charakterio takas bei funkcionalus takas palei Memelio miestą. Abu
susijungia atviroje erdvėje prie marių ir perkėlos į Smiltynę.

Svarbiausios skvero vertybės tai:
● Saugomas ir atkuriamas istorinis vietovės kontekstas. Tai medinis krantinės takas,

medžiagos (akmuo, brukas) bei mažoji architektūra žymi buvusį užstatymą, matomi ir
atpažįstami uosto elementai - laivų švartavimosi stulpeliai, krantinė, įvairi įranga.

● Moderni ir patogi viešoji erdvė miestiečiams. Tai platūs takai ir praėjimai, žaidybinis
elementas-skulptūra prie marių ir kelto, skirtingos poilsio erdvės - daug suolelių su
vaizdu į vandenį ir po medžiais, krantinė-turėklas pasirėmus stebėti uostą.

Urbanistinis planas ir jungtys su gretimybėmis
Klaipėdos istorinėje dalyje yra daug skirtingų galimybių būti prie vandens - tai marios ir
uostas, Danės upė, gynybinių įtvirtinimų užutekiai, jachtų uostelis. Danės krantinių charakteris
Klaipėdos senamiestyje - tai ištisinis žalias skveras, prasidedantis ties senąją elektrine.
Šiaurinio rago skveras yra būtent tokia erdvė, kurioje susijungia šie charakteriai - žaliasis
Danės krantinių, istorinio miesto ir uosto.

Tuo tarpu kitose Memelio miesto marių krantinėse, uosto kišenėje, siūlome atviras, modernias,
uosto charakterio erdves: palei marias įrengti medinius nusileidimus, takus, poilsio erdves,
tačiau palikti industrinių uosto elementų, nes buvusi laivų taisykla yra šios vietos istorijos dalis.

Bene svarbiausia Šiaurinio rago skvero funkcija yra takas į keltą, Smiltynę. Tad skvere
numatomi tiesūs, patogūs, platūs ir aiškūs takai pėstiesiems ir dviratininkams, takai pritaikyti
dideliems poilsiautojų srautams vasarą. Su gretimomis teritorijomis skveras taip pat gerai
sujungtas:

- Pėsčiųjų takas po Pilies tiltu;
- Pasukamas naujas pėsčiųjų tiltas per Danę į pietinį krantą;
- Nusileidimai į žemesnį skvero taką prie vandens yra numatyti taip, kad sutaptų su

gatvelėmis tarp Memelio miesto kvartalų.
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- Numatomi dviračių takaI - palei Memelio miestą takas link kelto, pakylantis ant tilto ir
link Danės gatvės, palei marias aplink Memelio miestą. Aptarnaujantis transportas
skvere juda dviračių taku-aptarnaujančia gatvele viršutinėje skvero dalyje, palei
Memelio miesto kvartalus.

Architektūrinė ir funkcinė struktūra

Skvere galima išskirti keturias zonas:
1. Lėto pasivaikščiojimo, žemesnis takas palei
upę vandens stebėjimui ir poilsiui;
2. Želdinių ir istorinio užstatymo juosta su
suoleliais;
3. Atvira erdvė prie marių ir perkėlos
stebėjimui;
4. Viršutinis takas greitam ėjimui į keltą palei
Memelio miestą.

1. Nusileidimas arčiau vandens, rymojimas ir žiūrėjimas į upę bei marias - tai atnaujinto
Šiaurinio rago skvero erdvės, kurių Klaipėdoje labai trūksta. Po Pilies tiltu nusileidęs takas
žemesniu lygiu tęsiasi iki pat būsimo naujo pėsčiųjų tilto. Ši žemesnė skvero erdvė turi dvi
zonas:

● Patogi granitinė danga ėjimui, tiesi, plati be kliūčių;
● Medinis takas palei vandenį su turėklais rymojimui ir uosto infrastruktūros objektais,

informaciniais ženklais, skulptūromis.

2. Dauguma esamų medžių auga buvusių
statinių vietoje. Šią zoną paliekame kaip istorinę
ir želdinių erdvę. Buvusių pastatų pamatus
formuojame kaip bruko atramines sienelės. Prie
jų glaudžiasi ilgieji suolai, nuo kurių stebima
upė. Želdynai ir bruko pamatai ne tik atskleidžia
istoriją, bet, svarbiausia, formuoja užnugarį,
zonuoja skirtingas erdves. Kai kur želdinių
juostoje numatomos kavinių, žaidimų erdvės.
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3. Skvero dalis prie kelto tai išskirtinė atvira erdvė. Joje matosi uostas, Smiltynė, laukiama
kelto. Čia ypač norisi būti ir stebėti marias. Tad čia siūlome įrengti žaidybinį elementą -
skulptūrą, kuris simbolizuotų kopas, būtų smagus laipioti, pakilti aukščiau ir pamatyti daugiau,
ant kalnelių vasarą gulinėti, o žiemą nučiuožti. Skulptūra iškiltų iš grindinio, tik būtų šiurkštaus
paviršiaus granitas. Suolai ir gultai po medžiais šioje erdvėje išdėlioti grupėmis su vaizdais į
skirtingas uosto puses.

4. Takas tarp Memelio miesto ir želdinių zonos yra greito judėjimo erdvė. Čia numatytas
pėsčiųjų takas ir dviračių takas, kuriuo važiuoja aptarnaujantis transportas. Palei želdinius
numatomi suoleliai, Memelio miesto pusėje yra gyventojų terasos.

Medžiagos

Siūlome ilgaamžias, natūralias, būdingas Klaipėdai medžiagas - medis, brukas, granitas.
Naudojame medžiagas, kurios jau dabar randamos ir atpažįstamos skvere ir visame mieste.
Taip išlaikomas vietos identitetas, mažų elementų atpažįstamumas, vieningas visų miesto
erdvių charakteris.

Medis. Suolai, krantinės-turėklo kostrukcija, tako palei upę grindinys yra mediniai. Šiame take
lentos yra išilgai vandens, kaip ir istorinėse nuotraukose. Suolai ir gultai yra stambaus medžio
masyvo. Tai natūrali, tvari medžiaga. Didelio mastelio medžio masyvo gaminiai taip pat
būdinga Klaipėdos uostui. Turėklas - stambaus medžio, išlaikomas tas pats dydis ir ritmas
kaip krantinės.

Akmens brukas yra būdingas Klaipėdai ir uostamiesčiams. Iš skirtingo bruko elementų
formuojame žalią zoną ir pažymime istorinių statinių vietas, organizuojame praėjimo,
sėdėjimo ir želdynų erdves. Skvere brukas yra trijų tipų:

1. Lygus, pjautas brukas yra ten, kur einama, kad būtų patogu judėti.
2. Natūralus, nenuskeltas brukas, kur judėjimas neplanuojamas. Tai poilsio, sėdėjimo ir

mažosios architektūros zonos, atraminės sienelės.
3. Brukas su žolės tarpais. Toks brukas yra kaip želdyno dalis, su dideliais apželdintais

tarpais, naudojamas žaliosiose zonose, kaip kraštovaizdžio elementas.

4



Granitas. Pagrindinė takų danga yra šviesaus granito trinkelės. Formatas 50x50 ir šviesi
spalva yra naudojama dabar skvere, kitose Klaipėdos erdvėse, tokios spalvos grantinas
numatytas ir Memelio mieste. Kadangi medžiaga, dydis ir spalva nesikeičia, lieka galimybė
panaudoti esamą granito dangą.
Interaktyvi žaidybinė skulptūra prie kelto iškyla iš grindinio ir yra tos pačios, kaip grindinys
dangos - granitas, tačiau šiurkštesnis, kad būtų patogiau laipioti, neslystų.

Metalas yra būdingas uostui. Esamus uosto elementus - laivų švartavimo stulpelius -
panaudojame. Nauji uosto elementai - elektros pajungimas, stulpeliai, taip pat kita mažoji
architektūra - šiukšliadėžės, apšvietimo stulpai, rodyklės - yra cinkuoto metalo.

Mažoji architektūra
Daug galimybių atsisėsti yra labai svarbu
kokybiškai viešajai erdvei. Tai suteikia
gyvybingumo, tačiau sedėjimas turi būti
patogus (su atlošais) ir funkcionaliai išdeliotas.
Suoliukai turi būti skirti skirtingo dydžio grupėms
ar pavieniams žmonėms, sėdėjimas saulėje ir
šešėlyje, su vaizdu į miestą ir į praeivius.

Skvere numatome daug skirtingų sėdėjimo būdų. Suolai yra trijų tipų:
● Ilgieji suolai palei istorinio užstatymo ir želdynų juostą krantinės erdvėje. Tai suolas -

medžio masyvas uždėtas ant bruko laiptų. Šis baldas gali būti naudojamas labai
universaliai sėdėti, laipioti, būriuotis. Šie suolai vaizdu atsukti į marias, už nugaros
formuojamas jaukus želdinių užnugaris.

● Skirtingų dydžių gultai yra po medžiais, atsukti į uosto ir marių vaizdus poilsio erdvėje.
● Paprasti suolai želdinių zonoje.
● Skulptūra - kalneliai yra žaidybinis mažosios architektūros elementas ant kurio

laipiojama ir gulinėjama. Jis yra potyrių erdvėje.

Mažosios architektūros elementus pagrindinėje erdvėje - šiukšlines, apšvietimo stulpus,
rodykles, uosto elemtus, perkeltas esamas skvero skulptūras numatome ant medinio
krantinės tako.
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Skvero erdvė yra pritaikoma miesto šventėms ir renginiams. Žemesnėje tako dalyje palei
suolus numatytos erdvės įrengti prekybines švenčių palapines. Tako gale prie perkėlos yra
daugiau erdvės terasoms, renginiams.

Apšvietimas
Takai ir erdvės yra apšviesti dviejų tipų šviestuvais - žemesni stulpai yra prie dviračių tako, jų
šviesa netiesioginė, išsklaidyta. Aukšti kryptiniai šviestuvai prožektoriai įrengiami žemesnėje
skvero zonoje, palei upę. Šių šviestuvų šviesa nukreipta į pėsčiųjų zoną, suolus, medžius.
Krantinė - turėklas apšviestas įfrezuota LED juosta. Skulptūra - kalneliai yra apšviesti iš
grindinio įleistu taškinis grindinio šviestuvu.

Apželdinimo sprendimai
Formuojamai paprasti, tačiau savitą identitetą formuojantys želdiniai krantinės teritorijoje.

Šiuo metu krantinėje augančios balzaminės tuopos, kanadinės tuopos, baltasis gluosnis ir
paprastieji klevai išsaugomi. Šalinami tik ypatingai blogos būklės ir pavojingi medžiai, atlikus
tyrimus.

Esami medžiai atitinka buvusio krantinės užstatymo zoną, todėl želdinių formuojamu tūriu
siekiama pabrėžti buvusio užstatymo vietą. Medžių juosta papildoma medžiais, žemesniais
medeliais ir aukštais (3-4 m aukščio) krūmais, siekiant suformuoti tūrį, atskiriantį greito
judėjimo zoną prie Memelio miesto pastatų (pėsčiųjų takas, dviračių takas) nuo lėtesnio
pasivaikščiojimo zonos prie krantinės.
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Projektuojant želdinius laikomasi šių principų:

1. Nekeisti senų medžių naujais, šalinti tik blogos būklės ir pavojingus medžius.
2. Atidengti medžių polajį nuo kietų dangų ir saugoti šaknų zoną.
3. Atnaujinti želdyną, jį planuojant trejais ardais, papildant naujomis skirtingomis medžių,

medelių, krūmų ir dekoratyvių žolinių augalų rūšimis.

Naujai projektuojami medžiai galintys augti pakrantės zonoje, pakenčiantys pakrantės vėjus,
druskas, kietas dangas, trumpus potynius. Medžiai kietose dangose projektuojami
panaudojant „grunto dėžes“ – sistemas, skirtas suformuoti tinkamą medžiui augavietę
(nesuslėgtas gruntas, šaknų aeravimas, drėkinimas).

Esamų želdinių juosta papildoma ornitochoriniais medžiais ir krūmais, siekiant palaikyti
paukščių, besilaikančių ir besimaitinančių žemesniuose krūmuose, populiaciją. Numatomi
sėklas brandinantys ar uogas vedantys medeliai ir krūmai. Numatomos mikroorganizmų
veiklos skatinimo dirvoje ir vabzdžių įvairovės palaikymo priemonės želdynuose. Žoliniai
augalai padeda sparčiau apželdinti ir užverti atvirus dirvožemio plotus, padeda sumažinti
drėgmės garinimą iš grunto, skatina grunto aeraciją, biologinius procesus.

Projektuojamų medžių analogai:

Trakinis klevas (Acer campestre), juodalksnis (Alnus glutinosa), alksnis (Alnus x spaethii),
pensilvaninis uosis (Fraxinus pennsylvanica), juodoji pušis (Pinus nigra subsp. nigra),
mažalapė liepa (Tilia cordata), tridyglė gledičija (Gleditsia triacanthos), švedinis šermukšnis
(Sorbus intermedia), obelys (Malus spp.), lamarko medlieva (Amelanchier lamarckii) ir kt.
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Projektuojamų žolinių augalų analogai ir projektuojamų krūmų masyvo analogai:

Baltoji sedula (Cornus alba), šluotelinė hortenzija (Hydrangea paniculata), purpurinis karklas
(Salix purpurea), kalninis serbentas (Ribes alinum), paprastasis putinas (Viburnum opulus) ir
kt.

Skvero sklype:
● Sodinami 59 nauji medžiai;
● Šalinami 5 blogos būklės medžiai;
● Želdynų plotas išlaikomas toks pats (2200 kv.m.), tačiau vandeniui laidžių dangų kiekis

padidėja iki 3730 kv.m.
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Atitiktis galiojantiems dokumentams
Siūlomas dviračių takas išeina už skvero sklypo ribos į gretimai esantį Memelio miesto sklypą,
į servituto zoną. Dviračių taką patraukėme siekdami, kad jis būtų lygiagretus pastatams, ir
erdvė visoje atkarpoje tarp pastatų ir želdinių juostos būtų vienoda. Taip pat dviračių takas
šioje vietoje atsitrauktų nuo istorinių pastatų vietų. Jei dviračių tako įrengti servituto zonoje
nebūtų galimybės, jis tilptų skvero sklypo ribose (paaiškinimas schemoje žemiau). Dviračių
tako sprendiniai būtų detalizuojami techninio projekto metu.
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