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BANGA - jungiamasis idėjinis motyvas.

Šiaurės ragas - plačiafunkcinė reprezentacinė erdvė Klaipėda, sklypo kadastrinis Nr. 2101/0010:88 

Sklypo plotas – 1.5264 ha

Žaliasis plotas – 3966 m2

Pagrindinio tako granito plotas - 7354 m2

Pagalbinio transporto ir dviračių tako ilgis skl.ribose - 385 m.

Medinių takų plotas – 2470 m2

Urbanistinio integralumo idėja miesto istorinės dalies, Danės upės ir Kuršių marių kontekste

Šiaurės  rago  skveras  yra  apjungianti  aplinkines  viešąsias  erdves  urbanistinė  aiškiai  išreikšta  ašis.  Tai visakryptė
tranzitinė daugiafunkcinė erdvė - ryšys su vandeniu, su Neringa, su delfinariumu, su išvykstančiais ir grįžtančiais
laivais. Tai ryšys su Klaipėdos miestu, piliaviete, Atgimimo, Karlskronos bei Teatro aikštėmis,  bastionų kompleksu,
Danės skveru, kruizinių laivų terminalu, būsimu Memelio miesteliu, jachtklubu.

Tai istorinę vertę išlaikanti vieta su stipriu uosto charakteriu. Formuojama urbanistinė viešosios erdvės ašis turi aiškų
istorinį pagrindą - sąsają su istorinio užstatymo riba. Ši ašis įprasmina naują kultūrinę ribą tarp Pilies tilto ir Kuršių
marių, tarp Senamiesčio ir Naujamiesčio.

Architektūrinė idėja

Tvarkant  teritoriją  formuojamas stiprus Šiaurės Rago vietos identiteto įvaizdžio charakteris.  Pasirinktas  tvarkomos
teritorijos įvaizdžio idėjos motyvas –„ banga“. Šis motyvas tampa vietos kraštovaizdžio skiriamuoju urbanistiniu bruožu
ir  ašimi  tarp  Pilies  g.  ir  Kuršių  marių.  „Bangos“  motyvas  šiame  projekte  suprantamas,  kaip gerbūvio  kylantis  ir
besileidžiantis  „žemės“  elementas,  kuriam  suteikiamas  kūnas-forma  ir funkcija.  Pasirinkta gerbūvio  formavimo
urbanistinė  forma kontrastuoja  ir  kartu  išryškina unikalią  Klaipėdos istorinės dalies (Senamiesčio) planinę erdvinę
struktūrą. Lūžtančiose trikampių formose galima įžvelgti sąsajas su žemių pylimais-bastionais aplink Klaipėdos pilį .

Erdvinė idėjos struktūra

Pakilimų ir nusileidimų dažnis derinamas su anksčiau suprojektuoto Memelio miesto funkcinias ryšiais, sukuriami
tiesioginiai ryšiai tarp naujai projektuojamo Šiaurės Rago skvero ir Memelio miesto. Urbanistinė „bangos“ struktūra
sukuria saugią ribą tarp ramaus Memelio gyvenimo ir aktyvaus pėsčiųjų tako, tačiau tuo pačiu išsaugomi ir
vizualiniai ryšiai su istorine miesto dalimi ir Danės upe.
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Trumpas architektūrinių sprendinių aprašymas – apdaila ir medžiagiškumas, saugus naudojimas,
informacinė sistema ir navigavimas, mažoji architektūra, apšvietimas, sezoniškumas

Suformuotos skirtingų charakterių erdvės, išilgai lokalizuotos multifunkcinės aikštelės-stoginės, kuriose suprojektuotas
kavinės, pakeltos terasos, žaidimų aikštelės ir išdėstyti kiti įvairūs mažosios architektūros bei meniniai objektai. Vyrauja
tolygus balansas tarp kietųjų dangų ir apželdintų erdvių.

Suprojektuotos  erdvės  turi  subtilią  bendrystę  su  uostamiesčiu,  kuris  turi  plytinių  statinių,  jam  nesvetima
augmenija,tačiau ryškus ir industrinis charakteris.

Projekte visos  naudojamos  medžiagos  būdingos Klaipėdos istoriniams statiniams:  plytos  –  senamiesčio pastatų,
mediena ir betonas - krantinių, korteno plienas - sąsaja su uosto industrija, granitas- tęstinumas nuo jau naujai
rekonstruotų krantinių.

Skvere matoma aiški funkcinių zonų ir srautų schema: 

• kranto linija su prieplaukomis; 

• augmenijos su suolais atskirtis; 

• pagrindinis takas; 

• daugiafunkcinė Banga menanti istorinį užstatymą  

• aptarnavimo gatvelė su dviračių taku.

Saugus naudojimas

Aplinka saugi,  kiek tai  leidžia sklypas šalia  vandens.  Saugumą padidina mediniai  atitvarai  su ištisiniu pašvietimu,
perspėjamais  ženklais.  Keleivinių  laivų  krantinės  pritaikomos  pagal  jų  paskirtį  -  į  vandens  taksi patenkama  per
pontoną; į keltukus - per pažemintą krantinę ir trapu. Vėjuotoje teritorijoje Banga padeda apsisaugoti nuo vyraujančių
vėjų.

Skvero dangos lygios neslidžios, be skersinių bortų, ties dangų pasikeitimu numatomi taktiliniai paviršiai. Mažosios
architektūros elementai suprojektuoti plastiškai taip tarsi vieni iš kitų išaugę, nėra netikėtų judėjimo takuose
"išdygusių" dekorų, galinčių kelti pavojų saugumui. Lankytojai juda intuityviai, kaip skatina dangų geometrija.
Krantinių prieigos dengtos mediena su rupiuoju paviršiumi, kaip tai išbandyta pasauliniuose jachtklubų krantinėse.
Tai natūraliai atkreipia dėmesį į kitokį judėjimo režimą.
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Ant Bangos terasų viršaus, numatytas aptvėrimas tinkliniu turėklu ir porankiais.

Šalia vaikų žaidimų aikštelių numatyti suoliukai tėvams. Visa aplinka apšviesta. Numatytas bendrasis apšvietimas,
dviračių tako apšvietimas. Pastogės,laivų prieplaukos, terasiniai laiptai yra apšviečiami specialiais šviestuvais. Taip pat
numatyti šviečiantys informaciniai ženklai.

Ypatingo navigavimo skvere nereikia, kadangi seka jame natūraliai suvokiama. Iš abiejų skvero pusių (nuo
Klaipėdos ir nuo Neringos) numatomi informaciniai stendai, kuriuose be nuorodų pateikiama ir informacija garsu bei
Brailio raštu.
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Ties skirtingų funkcijų objektais numatyti vienodo dizaino šviečiantys ženklai.

Ties laivų  švartavimo vietomis,  kur  yra  elektros  bei  vandens  papildymo kolonėlės  bei  išsiurbimo vietos,  numatyti
atitinkami informaciniai ženklai, aiškiai matomi iš vandens.

Mažoji architektūra  integruota  į  aplinką.  Siekiama, kad suoliukai,  apšvietimas,  terasos,  kavinės elementai, bilietų
kasos, wc, vaikų žaidimų elementai, klombos - viskas išaugtų vieni iš kitų; kad visi elementai turėtų natūralų "pririšimą"
ir nebūtų atskirų "padėtų" daiktų. Visas projektas - vientisa architektūrinės  "bangos" grandis. Vaikų žaidimo aikštelių
elementai - iš saugių, perdirbtų medžiagų, savo forma panašūs į navigacinius ženklus, bangolaužius, sūpynių virvės
panašios įlaivavirves.
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Ryšiui  su  vandeniu pabrėžti  numatyta plokštuma (fontanas),  kuri  raibuliuoja vandeniui  begant  per plytinį  paviršių.
Tamsiu paros metu ši plokštuma paryškinama vientisu plokštuminiu apšvietimu. Žiemos laikotarpiu ši  plokštuma tampa
bangos stogo dalimi.

Su jūrine tematika susiję elementai - istorinius įvykius atminti skirti knechtai - truputį atitraukti nuo kranto. Atmintinų datų
lentelės įamžintos šalia pėsčiųjų tako. Skulptūriniai elementai įtraukiami į bangos nubyrėjimo zoną. Jie bus apšviesti
lokaliai.

Apšvietimo strategija ir spendiniai

Konkursinio projekto teritorijos apšvietimui numatomas trijų, viena kitą papildančių, apšvietimo schemų derinys:

1. Bendras apšvietimas – ant dekoratyvių apšvietimo stulpų, kurių žingsnis derinamas su Danės kairiąjame
krante įrengtu apšvietimu, pakabintų, reguliuojamos krypties prožektorių pagalba, apšviečiamos pagrindinės žmonių
judėjimo zonos: dviratininkų takas, pėsčiųjų pasažas, krantinės takai, medžių lajų pašvietimas iš apačios.
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2. Lokalus - funkcinis apšvietimas – atskiros šviestuvų grupės, naudojamos apšviesti konkrečias funkcines
zonas:  patiltės  bilietų  kasos  bei  san.  mazgai,  vandens  taksi  zona,  komercinės  zonos,  vaikų  žaidimo  aikštelės,
amfiteatras,  kelto  į  delfinariumą  prieplauka,  kelto  į  Smiltynę  bilietų  kasos,  pėsčiųjų  palaukimo  zona  į  keltus.
(Detalizuojama TP stadijoje).

Kelto į delfinariumą prieplaukos pavėsinės lokalus apšvietimas

3. Akcentinis - idėjos išryškinimo karnizo  apšvietimas, kuris, it kelrodis, lydi per visą teritoriją. Taip pat -
skulptūrų apšvietimas. 

Palei korteno karnizą sklinda šviesa. Kita LED juosta įleista į skaldelę ant parapeto, kuri lydi praeivį kartu su banga
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Korteno karnizo pašvietimo LED juostomis principinis pjūvis

Bendras apšvietimas

Teritorijos skerspjūvis  skirstomas į  atskiras funkcines apšvietimo zonas, priskiriant  joms pageidautinas  apšvietimo
klases (P1-P3) pagal EN 13201:2015 standartą:

• Tech.  zona –  0,5m  pločio  juosta  šalia  sklypo  ribos  su  „Memelio  miesto“  sklypu.  Skirta  dviračių  tako
apšvietimo stulpų išdėstymui (apytiksliai - kas 15,0 m žingsniu).

• Dviračių  takas  (P1) –  3,0  m  (+  0,5  m  apsauginė  juosta)  pločio,  dvipusiam  dviratininkų  eismui  bei
aptarnaujančio bei spec. transporto poreikiams. Siekiant užtikrinti gerą eismo dalyvių apšvietimą ir saugumą, siūloma
orientuotis į aukčiausią, P1 apšvietimo klasę, užtikrinant ir vertikalų apšvietimą. Taip pat, atsiželgiant į perspektyvinį
„Memelio miesto“ gyventojų komfortą ir privatumą, šviestuvų kryptis maksimaliai nukreipiama nuo šios teritorijos.
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Dviračių gatvelės apšvietimas nusuktas nuo „Memelio miesto“ pastatų, kad neįtakotų jo gyventojų.

• Poilsio (kavinių / vaikų žaidimo aikštelių / želdynų) zona – 10-13m pločio zona komercinei ir rekreacinei
veiklai.  Šioje  zonoje  esančių  amfiteatrų  subtiliam,  foniniam  apšvietimui  pasiekti  -  medžių  lajos  pašviečiamos  iš
apačios, dangoje įmontuotais šviestuvais.  Po suoliukais ir po komercinių zonų pasvirusiomis atbrailomis perimetru
montuojamas LED juostų apšvietimas.  Istorinio užstatymo linijai  pabrėžti  – ant  šių atbrailų bei  dangose grindinyje
montuojamos  perimetrinės  LED  juostos.  Kitos  funkcinės  zonos  apšviečiamos  atitinkamais  lokaliais  apšvietimo
sprendiniais (Detalizuojama TP stadijoje). 

• Pagrindinis  takas  /  pėščiųjų  zona  (P1)  – kintamo  pločio  (6  m –  11 m)  pėsčiųjų  tranzito  į  keltus  bei
pasivaikščiojimo  zona.  Renginių  ir  švenčių  metu  siūlomas  padidintas  šios  zonos  apšviestumas.  Apšviečiama
reguliuojamos krypties bei reguliuojamo šviesos srauto intensyvumo LED prožektoriais, pakabintais 4 - 4,5m aukštyje.
Šie prožektoriai kabinami ant dekoratyvių, 5 m aukščio, apšvietimo stulpų, atitrauktų nuo pagrindinio pėščiųjų tako apie
1m atstumu. Siekiant vizualinio vientisumo ir dermės, apšvietimo stulpai išdėstomi tokiu pat žingsniu – 11,2 m, kaip ir
priešingame Danės krante esantys šviestuvai. Taip pat ant šių stulpų gali būti kabinama ar integruojama papildoma
techninė įranga (video kameros, audio kolonėlės, Wi-Fi įranga ir kt.).

• Mišri  želdinių  zona  (P2) -  kintamo  pločio  (4  m  –  8  m)  žolynų  ir  neaukštų  krūmų  (perkeliamų  esamų
kalnapušių)  zona,  vietomis  kertama  takų,  vedančių  į  krantinės  taką.  Apšviečiama  kryptiniais  plataus  kampo
prožektoriais, pakabintais ant prie pėsčiųjų tako esančių stulpų, 3,5 - 4 m aukštyje. Šalia takų projektuojami suoliukai
apšviečiami po jais paslėptomis LED juostomis. 

• Krantinės takas, amfiteatras (P2) – 2 m pločio, rekreacinio pasivaikščiojimo, ekstensyvaus poilsio zonos
šalia Danės upės. Taip pat šios zona epizodiškai naudojamos žvejybai, įlaipinimui į laivus. Jos bendrai apšviečiamos
kryptiniais plataus kampo prožektoriais, pakabintais ant prie pėsčiųjų tako esančių stulpų, 3,5 - 4 m aukštyje. Šioms
zonoms  nebūtinas  didelis  apšvietimo  intensyvumas,  todėl  siūloma  orientuotis  į  P3-P4  apšviestumo  klases.  Po
krantinės bortu,  visu perimetru montuojama paslėpta LED juosta,  papildomai apšviečianti  taką ir  informuojanti  bei
pabrėžianti krantinės ribą. Amfiteatro laiptai papildomai apšviečiami šonuose įmontuotais šviestuvais.

Lokalus - funkcinis apšvietimas

• Vandens taksi, bilietų kasų bei san. mazgų (patiltėje), kelto į delfinariumą zonos (P1)  – zonos, kuriose
numatomas reguliaresnis  laipinimas į  laivelius, reikalaujantis daugiau atidumo. Todėl šias zonas siūloma apšviesti
intensyviau. 

• Renginių aikštė (P1-P3) – plati erdvė, kurioje apšvietimas projektuojamas keliems scenarijams: švenčių ir
renginių (P1) bei kasdieninis (P3). Bendra apšvieta numatoma reguliuojamos krypties bei reguliuojamo šviesos srauto
intensyvumo LED prožektoriais šalia pėsčiųjų tako, nuo  ažūrinių bokštų bei nuo kelto į Smiltynę laukimo zonos.
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Šviestuvai

Bendram erdvių  apšvietimui  numatomi plataus apšvietimo kampo,  išsklaidytos šviesos,  reguliuojamos krypties bei
šviesos intensyvumo LED technologijos šviestuvai / prožektoriai. Jų dizainas turėtų būti minimalistinis, korpusų spalva
– tamsi, matinė. Šviesos srauto temperatūra – šilta balta (2700-3000 K).

Orientacinis prožektorių dizaino ir apšvietimo charakteristikų pavyzdys:

Šviestuvo dizainas. Šviesos srauto schema

Lokaliam – funkciniam, bei akcentiniam apšvietimui šviestuvai parenkami TP etape.
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Vidutinio pločio funkcinių zonų skerspjūvio, 1 šviestuvų segmento apšviestumo izogipsių planas

Horizontalus apšvietimas Eav [lx] (izoliuoto apšvietimo kreivės). 
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Vertinimo laukų rezultatų santrauka (pagal EN 13201:2015)

Kategorija Apšviestumas Klasės ribos Atititinka numatomą klasę

Dviračių takas (P1) Eav 19.08 lx [15.00 - 22.50] lx 

Emin 10.74 lx ≥ 3.00 lx 

Ev,min 6.27 lx ≥ 5.00 lx 

Poilsio (kavinių / vaikų
žaidimo aikštelių / želdynų)

zona (P2)
Eav 13.89 lx [10.00 - 15.00] lx 

Emin 11.33 lx ≥ 2.00 lx 

Pagrindinis takas / pėščiųjų
zona (P1)

Eav 15.73 lx [15.00 - 22.50] lx 

Emin 13.03 lx ≥ 3.00 lx 

Ev,min 14.15 lx ≥ 5.00 lx 

Mišri, želdynų zona (P2) Eav 16.22 lx [10.00 - 15.00] lx 

Emin 9.48 lx ≥ 2.00 lx 

Krantinės takas (P2) Eav 10.13 lx [10.00 - 15.00] lx 

Emin 8.35 lx ≥ 2.00 lx 

Teritorijos apšviestumo 3D analizė

PAVIRŠIAUS HORIZONTALAUS APŠVIESTUMO EKSPLIKACIJA (lx)
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Šviestuvų stulpų dizainas

Siekiant  pabrėžti  projektuojamos teritorijos  industrinę  istoriją  bei  improvizuojant  Klaipėdoje  prieš  II  pasaulinį  karą
buvusių stulpų tema - numatomas autorinis, sumodernintas, industrinio stiliaus šviestuvų stulpų dizainas - iš rūdinto
plieno lakštų suvirintos erdvinės konstrukcijos. Šalia pėsčiųjų tako projektuojamų stulpų aukštis – 5 m, akcentiniai
ažūriniai pavieniai šviestuvai – 8,25 m aukščio.
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Sezoniškumas

Nagrinėjama teritorija yra atliko jungties funkciją su Smiltyne. Situacija keisis įgyvendinus naujus projektus. Šiaurės
ragas "įdarbinamas" papildomoms funkcijoms. Dalis šių funkcijų ilgina sezoną, o pastoviosios kavinės, sezoniškumą
apskritai mažina. Projekte numatytos erdvės švenčių piko metu, kur bus statomi trumplaikiai paviljonai (120vnt);
vietos, kur numatytos koncertų scenoms; artėjant prie kelto kasų, suformuota pastovioji stoginė, kuri apjungia
sezoninius ilgalaikius paviljonus.

Ši erdvė bus pritaikyta ir didžiajai Jūros šventei.

Įvertinus gamtos sezoniškumą parinkta atitinkama augmenija,  kuri  pagyvins skverą šaltuoju metų laiku:tai visžaliai
krūmai  (buksmedis,  kukmedis);  krūmai  su  dekoratyviais  vaisiais  (kaulenis);krūmai  su  ryškia  žiemos sezono šakų
spalva (sedula, karklas).

Atkreiptas dėmesys ir  į  vandens lygio svyravimus.  Todėl  daliniai  krantinės nuleidimai  -  tik  būtinose vietose,  kurių
užliejimas nepadarys žalos aplinkai ar įrangai.

Žiema
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Sezono metas

Šventė
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Jungtys su greta esančiomis teritorijomis

Projektiniai  sprendiniai  sustiprina  ryšius  su  gretimybėmis.  Įveiklinus  projektuojamą  erdvę  ,  atsiranda  trauka  į  ją.
Sprendiniais reaguojama į besiformuojančius skersgatvius, akcentuojamas vizualinis ryšys su kitu krantu, su piliaviete,
numatomos  prošvaisos  į  atstatomą  pilies  bokštą,  šviestuvų  žingsnis  derinamas  su  kairiojo  kranto šviestuvais.

Vizualiniai ryšiai

Memelio miestas turės tiesiogines jungtis su skveru, todėl gyventojai galės naudotis juo kaip papildomu ryšiu su
miestu ir vandens transportu bei visa skvere esančia infrastruktūra.

Nagrinėjama teritorija turės ryšį su planuojamu KVJUD administracinio pastato ir kruizinių laivų terminalu per  takus,
pagalbinę gatvelę ir vandens transportą. Projektiniais sprendiniais neužkertamas ryšys į Memelio  uostelį. Numatomas
jachtklubas  tik  dalinai  atriboja  Danės  upės  ir  uostelio  akvatorijas,  jo  architektūra  galėtų turėti abu fasadus kaip
pagrindinius, t.y., atsisukęs ir į uostelį, ir į projektuojamą skverą.
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Siekiant sklandaus ryšio su Smiltynės perkėla, pėsčiųjų takai ir dviračių srautai atskiriami. Pagrindinis takas išlaiko
kryptį, bet šalia esančiais įvairiais objektais kviečia juos aplankyti. Tad skubantys be trukdžių gali keliauti link vandens
transporto. Smiltynės perkėlos keleivių paskirstymo srautai reguliuojami atkiriant juos per palaukimo zonos suoliukus
su augalais. Čia patenkama pro elektroninę bilietų kontrolę atsidarius turniketams. Į  keltą  keleiviai  patenka
atsidarius antriesiems varteliams. Atplaukę keleiviai iš Smiltynės į šias zonas nepatenka.

Ne mažiau aktualus ir ryšys su vandeniu. Tuo tikslu nuleidžiant krantinės dalį suformuojama "akis" ties  išplaukimu iš
kitame krante esančio Pilies uostelio. Tai veiksmo vieta, kur atplaukia-išplaukia jachtos, sukamas istorinis tiltelis, juda
kiti  laivai,  iš  šios  vietos  patogus  žvilgsnis  į  atstatomą pilies  bokštą.  Čia  formuojamas  amfiteatras su sėdimomis
vietomis., kur galimi individualūs pasirodymai.

Integruotas suolas
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Srautų organizavimas

Be vizualinio ryšio sprendžiami judėjimo ryšiai:

Pagal intensyvumą, funkcijas bei greičius dėliojami atitinkami atskiri judėjimo srautai:

1. Aptarnaujančio transporto ir dviračių - tai atskira judėjimo gatvelė, siekianti keltą;

2. Pagrindinis pėsčiųjų takas - kertinė visos teritorijos ašis. Juo pagrindinis srautas juda link Smiltynės perkėlos,
kavinių, paviljonų, žaidimų aikštelių. Takas jungiasi su Memelio miesto skersgatviais, būsimu jachtklubu;

3. Prieigos prie krantinėje esančių apžvalgos taškų, vandens taxi, atplaukusių laivų, keltukų į delfinariumą, žvejybos
vietų, būsimo pėsčiųjų tilto;

4. Laivų švartavimosi vietos yra grupuojamos pagal jų paskirtį. Žiūrint nuo Pilies tilto link Danės žiočių:

• vandens taksi laivų atskira zona su nuleista krantine ir pontonu;

• svečių laivų krantinė;

• reprezentacinių laivų krantinė - arčiau būsimo pėsčiųjų tilto;

• nedidelių, į delfinariumą plukdančių, keltų zona su pažeminta krantine.

Krantinių, kurias būtina pažeminti, konstrukcijos demontuojamos tik dalinai. Larseno špunto pamatai išsaugomi.
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Nagrinėjama teritorija visomis kryptimis yra tranzitinė. Numatytos prieigos nuo Pilies tilto ir iš po tilto; nuo Memelio
miesto bei Memelio uosto; o taip pat ir nuo būsimojo pėsčiųjų tilto. Kavinių aptarnavimo transportas ir dviračiai juda ta
pačia  gatve.  Judėjimas  numatomas  vienkryptis  su  pora  praleidimo  "kišenių",  t.y.,  iškraunamos prekybininkų
produkcijos automobilis stoja įvažoje, netrukdydamas dviračių ir pagalbiniam eismui. Dviračių eismas - dvipusis.

Jūros šventės metu laikinosios prekybos įrangos atvežimas numatytas nuo dviračių tako sankryžos.
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Po tiltu, prie vandens taksi stovėjimo vietos,numatytos bilietų kasos su automatais, WC bei dušai.

Taksi laivams nuleidžiama krantinės altitudė, saugant krantą nuo užliejimo bei pritaikant įlapinimo vietas ŽN,
papildomai numatomas vandens pontonas taksi prisišvartavimui. Einant pasroviui yra esamos krantinės 9-18m ilgio
laivams. Švartavimams skirti knechtai (žings.11m).

Čia numatytos vandens bei elektros tiekimo stotelės bei waste kolonėlė. Arčiau numatomo pėsčiųjų tilto - vietos
reprezentaciniams laivams. Arčiausiai Danės žiočių - vieta, skirta keltukams, kursuojantiems į delfinariumą. Ši vieta
skiriama atsižvelgiant į saugią navigaciją gana siaura Danės akvatorija, kad nesikryžiuotų keliai su pilies uosto laivais
bei vandens taksi. Atsižvelgta ir į tai, kad laivų denių aukščiai yra skirtingi, todėl jų švartavimo vietos irgi skirtingos.

Funkcinė struktūra

Teritorijoje  numatyta labai  daug funkcijų,  čia  yra skirtingų poreikių srautai,  skirtingas transportas, ši  vieta įveiklinta
skirtingais sezonais. Ji taip pat- viena iš jūros švenčių erdvių. Čia susitinka istorija su dabartimi, dideli  pokyčiai laukia
ateity. Todėl ieškotas apjungiantis elementas - "banga", kuri išryškindama istorinę užstatymo     zoną talpina šiulaikines
reikalingas funkcijas įvairių sezonų metu. Čia talpinamos uždaros kavinės, atvirosios jų terasos, stoginės, rekreacinės,
apžvalgų ir vaikų žaidimų zonos, dviračių taisykla, paspirtukų pakrovimo stotelės. Ši stoginė banga kartu su augalais
sudaro "buferį" tarp didelio žmonių srauto bei būsimo Memelio miestelio gyventojų terasų. Tačiau neužblokuoja ryšio
su krantine, išlieka visi Memelio gatvelių tęstinumai. Taip pat nenutraukiami vizualiniai ryšiai su miesto įdomiaisiais
objektais.
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Apželdinimo sprendiniai

Skvere  išsaugomi  visi  geros  kokybės  medžiai,  jie  bus  apšviesti.  Naikinami  tik  prastos  būklės  medžiai.  Čia  bus
sodinamos  naujos  liepos,  krūmai,  formuojami  dekoratyviniai  1-1.5m  aukščio  želdiniai:  daugiametės  gėlės  ir
dekoratyvinės žolės. Sėjama veja. Taip formuojama augalų aukščio hierarchija reikalinga teritorijai zonuoti.  Suoliukai ir
kai kurios stebėjimo zonos turi augalų užnugarį. Želdiniai siekia 26% žaliojo ploto santykyje su viso sklypo plotu.

Želdiniai projektuojami numatant lapuočių ir visžalių augalų proporciją:

1. liepos;

2. visžaliai krūmai (buksmedis, kukmedis);

3. krūmai su dekoratyviais vaisiais (kaulenis);

4. krūmai su ryškia žiemos sezono šakų spalva (sedula, karklas);

5. svyrantys, antžeminę dalį išlaikantys daugiamečiai žoliniai augalai (dekoratyvinės žolės ir daugiametės gėlės).
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Atitiktis galiojantiems dokumentams

Sprendiniai  vykdomi  atsižvelgiant  į  bendrąjį  planą,  detalųjį  planą,  atkreipiant  dėmesį  į  DP  numatytus  erdvinio  ir
funkcinio  planavimo susisiekimo sprendinius.  Projektuojama teritorija  patenka  į  šias  nekilnojamo kultūros paveldo
teritorijas:  Klaipėdos  miesto  istorinė  dalis,  vad.  Naujamiesčiu  (kodas  22012);  Klaipėdos  senojo  miesto  vieta su
priemiesčiais (kodas 27077).

Viešosios  erdvės  tvarkymo  sprendiniai  atlikti  vadovaujantis  Lietuvoje  galiojančiais  įstatymais  ir  techniniais
reglamentais.

Žmonės su negalia

Priimant projektinius sprendinius vadovautasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei ISO21542 reikalavimais.
Visos prieigos pritaikytos neįgaliesiems. Pagrindinis takas nuo pat pilies tilto iki keltų - be kliuvinių, nėra bortų ar laiptų.
Jame  patogus  judėjimas  ir  ŽN  vežimėliais.  Prieigos  prie  krantinės  tako,  prie vandens  taksi,  prie  keltukų yra  su
pandusais. Paviršių pasikeitimai pažymėti taktiliniais paviršiais. Informacinių stendų informacija dubliuota Brailio raštu.
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Atliekų tvarkymas

Atliekos surenkamos atitinkamo dizaino integruotose šiukšliadėžėse, kurios išdėstomos aktualiose vietose: prie
kavinių, keltų bei vandens taksi kasų, palei taką, integruotos šalia suolelių.

Už kavinių, po stogine, numatyta vieta konteineriams. 

Dabartinė jau įrengtų požeminių konteinerių vieta yra tinkama ir jos dislokacija nekeičiama.

Infrastruktūra

Laivų aptarnavimo vandens bei  elektros tiekimo kolonėlės įrengiamos kas antrąjį  knechtą ,t.y.,  kiekviena kolonėlė
aptarnauja du laivus (kas 22m). Jūros švenčių metu šių kolonėlių vandeniu galės naudotis ir įlaikinieji paviljonėliai.
Numatyta ir laivų KF išsiurbimo vieta. Kadangi projektuojama teritorija reprezantacinė, waste siurbykla dalinai įleista į
žemę su atidaromu dangčiu. Kad šioje teritorijoje  nevažinėtų surinkimo automobilis, ji pajungiama prie miesto KF
šulinio, taip išvengiant dar ir transporto taršos.



BANGA    

Visi  takai  turės  apšvietimus,  elektros  tinklai  bus  įvesti  ir  į  stacionarius  paviljonus,  bilietų  kasas,  kavines.  Skvero
skulptūros bei kortene išpjautos šviečiančios informacinės nuorodos turės akcentinius apšvietimus. Elektra bus įvesta į
ir papildomus servisus- paspirtukų pakrovimo stoteles.
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Tvarumas

Projekte numatytos tvarios natūralios, ilgaamžės medžiagos: molio plytos, „Corteno“ metalas, medis, granito akmuo.
Žaidimų zonų  gaminiai  -  iš  perdirbtos  gumos.  Numatoma didinti  Šiaurės  Rago  žaliajį  masyvą:  išsaugoti  esamus
medžius, sodinti naujus želdinius, išmaniai integruoti vejos elementus į raudonų plytų grindinį.

Vienas tvarumo principų yra energijos taupymas, todėl projekte numatyti šviestuvai, kurie turi integruotą autonominę
programuojamą valdymo funkciją, kuri leidžia reguliuoti apšvietimo lygį ir laiką pagal suderintą grafiką.

Projekte  numatyta  šiukšliadėžių  (šiukšlių  rūšiavimas)  išdėstymo sistema,  kuri  yra  integruota  į  suolų architektūrinę
formą. Įgyvendinant krantinės projektinius sprendinius, galima numatyti šilumos siurblių įveiklinimą Memelio miestui
aptarnauti. Tai dėkinga vieta ir dėl atstumo, ir dėl pratekančio vandens.


	virselis ar.pdf
	Page 1




