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DUNE
1. Urbanistinio integralumo idėja miesto istorinės dalies, Danės upės ir Kuršių

marių kontekste

Koncepcija

Atsižvelgiant į esamas Klaipėdos miesto viešąsias erdves, pastebima, kad vyrauja trūkumas

viešųjų erdvių prie vandens, kas šiuolaikiniam uostamiesčiui yra būtina. Pagrindinė aikštės

koncepcija yra sukurti naujas rekreacines erdves prie vandens. Inspiruojantis lokalios gamtos

motyvų, kaip jūrą, kopos siekiama krantinei įvesti dinamiškos formos elementų (bangavimo),

kuris suskaidytų pagrindines erdves į skirtingas funkcijas. Pagrindinės rekreacines erdvės yra

akcentuojamos amfiteatruose prie vandens, kur lankytojai turi galimybę būtį arčiau vandens.

Taip pat aikštėje yra akcentuojamas ir istorinis užstatymas, kuriame yra įveiklinama skirtinga

funkcija (kavinės, restoranai, poilsio zonos ir t.t.).

Esama situacija, kontekstas
Šiaurės rago skveras - viešoji erdvė Klaipėdos mieste, dešiniajame Danės upės krante,

atkarpoje tarp Pilies tilto ir Kuršių marių. Skveras atskleidžiančia skirtingus istorinius ir

kultūrinius sluoksnius, taip pat yra miesto jungtis su Danės upe ir Kuršių mariomis labai

pamėgta miestiečių ir aktyviai naudojama atvykstančių svečių.
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Šiaurės rago skveras turi stiprų istorinį pagrindą ir yra istorinis miesto centras. Teritorija yra

Senamiesčio ir Naujamiesčio sandūroje. Iš skvero atsiveria vaizdai į miesto pradžią – išlikusius

Klaipėdos pilies fortifikacinius įtvirtinimus. Istoriškai krantinė buvo naudojama kaip miesto

uostas, krantinėse koncentravosi uosto ir prekybos infrastruktūra su šiai funkcijai būdingu

užstatymu.

Reikėtų nepamiršti ir Klaipėdos kaip uosto vardo. Danės upė yra aktyviai naudojama laivybai,

vasaros metu joje gausu laivų, šalia taip pat yra . Atkarpoje tarp Kuršių marių ir Pilies tilto Danės

upė aktyviausiai naudojama laivybai. Šioje atkarpoje, kitame krante yra įplaukimas į Pilies uostą.

Švenčių metu krantinėse iki Pilies tilto švartuojami buriniai laivai, tampantys unikaliu

uostamiesčio silueto akcentu.

Esama struktūra ir kontekstas
Šiaurės Ragas šiandien yra netekęs beveik visų savo senųjų funkcijų. Danės upės krantinė

šalia Šiaurės Rago dažnai keitė savo fizinį pavidalą, buvo nutiestas ir pramoninis tramvajus,

pasodinta išlikusių medžių alėja, nutiestas akmeninis grindinys, dalis krantinės apkalta lentomis.
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Dabartinis krantinės siluetas ir medžiagiškumas yra gerokai pakitęs nuo istorinio. Istoriniu

aspektu, didžiausią įtaką šiai teritorijai padarė uosto veikla. Nors ir keičiasi industrinis teritorijos

charakteris, pramoninę funkciją keičia daugiafunkcinės ir bendro naudojimo erdvės, pertvarkant

Danės krantinę svarbu išlaikyti istorinius ženklus: užstatymo liniją, aktyviai prekybininkų
naudotas krantines, uosto industrinį charakterį.

Naujai formuojamų viešųjų erdvių schema
Miestų kokybė ir gyvybingumas daugiausia priklauso nuo žaliųjų erdvių projektavimo ir valdymo

bei želdinių priežiūros, kuri atlieka viešųjų erdvių socialinę, ekologinę ir vizualinę funkciją.
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2. Architektūrinė idėja

Renginių paviljonas ir prekybos įrenginiai

Pagrindinė erdvė, kuri skirta koncertams ir didesniems renginiams, yra numatoma prie senosios

perkėlos. Paviljonas yra formuojamas iš plieno konstrukcijų ,kurios imituoją šlaitinio stogo

charakterį, atsižvelgiant į istorinio užstatymo architektūrą. Taip pat statinio konstrukcija

numatoma lengvai prisitaikanti renginiams, miesto šventėms, mugėms ir kitiems renginiams.

Konstrukcija yra galimybe modifikuoti ir pritaikyti skirtingo tipo renginiams. Esant reikalui yra

galimybe numatyti stogą, montuoti apšvietimo įrangą ir garso kolonėles ir kt.

Laikini komerciniai statiniai numatomi istorinio užstatymo zonose. Patys statiniai projektuojami

kaip moduliniai, surenkami fabrike ir atvežti pastatomi kaip laikini statiniai. Statinių grupė

formuojama iš dviejų statinių, kur tarp jų numatoma lengvų konstrukcijų pergola. Šalia statinių

numatomos zonos staliukams po pergola ir atvirai. Statinių architektūra – minimalaus dizaino

išreikšta vienšlaičiu stogu. Vieno statinio plotas siekia apie 50 kv.m, kuriame laisvai gali būti

kavinė, baras, restoranas ar prekybos paviljonai. Šie statiniai numatomi su galimybe naudoti

visų metų laikais.

Planuojamų dangų sprendiniai

Istorinio užstatymo dalyje naudojamos “terakotta” molio trinkelės, siekiant pabrėžti istorinio

užstatymo ribas. Dviračių takų danga – raudono atspalvio asfalto danga. Pagrindinio pėsčiųjų

tako danga numatomos iš granito plokščių. Kiti pėsčiųjų takeliai numatomi iš granito trinkelių.

Amfiteatro zonos grindys numatomos iš  betono, kuris armuotas dviejų tipų polipropilenu. Taip
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pat betono pagrindo paviršius numatomas šukuotas, kad būtų saugiai eksploatuojamas

skirtingais metų laikais.

Lauko ekspozicijos erdvės zoną numatomą prie Pilies tilto. Šioje erdvėje numatoma eksponuoti

keičiamą lauko galerijos ekspoziciją, esamų meninių akcentų grupes, industrinių uosto element

integravimas.

Žaidimų aikštelės

Teritorijos erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems

interesams. Žaidimų aikštelės numatomos dviejuose aikštės dalyse, netoli vandens, tarp prieigų

prie krantinės. Žaidimų įrenginiai numatomi minimalaus dizaino.

Suolai ir poilsio salos

Naujai projektuojamoje aikštėje yra numatomos poilsio zonos prie naujai formuojamų želdinių.

Taip pat poilsio erdvės formuojamos prieigose prie vandens (amfiteatruose), kur numatomi

mediniai atsisėdimai. Poilsio ir bendravimo zonos jaunimui numatomos istorinio užstatymo

zonose, kur projektuojamos kavinės ir kitokios paskirties paviljonai.

Prieigos prie krantinės

Prieigos prie krantinės formuojamos dinamiškų formų betono suoliukais ir laiptais kurie sukuria

ryšį su bendra aikštės architektūra. Betoniniai laiptai formuoja amfiteatro zonas, kurios yra

skirtos lankytojų rekreacijai prie vandens. Šioms erdvėms taip pat numatomas ir pandusas, kuris

jungiasi su pėsčiųjų taku, kad turėtų galimybę patekti žmonės su negalia.

3. Jungtys su greta esančiomis teritorijomis
Projektuojant aikštę paliekamos esamos pėsčiųjų ir dviratininkų jungtys nuo Pilies tilto. Taip pat

naujai projektuojami patekimai nuo Memelio miesto kvartalo, atsižvelgiant į planuojamą gatvių

tinklą. Pėsčiųjų tilto vieta numatoma pagal rekomendacijas, kur pėsčiųjų ir dviratininkų srautai

yra numatomi jungtis su tiltu per Danės upę.
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4. Srautų organizavimo pagrindimas
Susisiekimo schemos aprašymas

Analizuojamas Šiaurės Rago skveras tik iš dalies susijungia su esamu viešųjų erdvių tinklu ir

neturi aiškios tipologinės hierarchijos ir aiškiai išskirtų funkcijų kitų viešųjų erdvių atžvilgiu.

Šiuo metu aikštėje vyrauja plati zona skirta pėstiesiems, kurioje važiuoja ir dviratininkai.

Važiuojamoji automobilių dalis atskirta želdynais. Aikštės didžioji dalis nėra pilnai įveiklinta,

pagrinde vyrauja betono trinkelių danga.

Projektu numatoma atnaujinti rekreacinius ir logistinius takus, kurie padėtų patogiau naudotis

esama infrastruktūra bei aptarnauti, numatomus įrengti rekreacinius taškus. Apjungti Šiaurės

rago skverą su Memelio miesto teritoriją bei kitomis Danės upės kra
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Rekreaciniai takai pėstiesiems ir dviratininkams.

Teritorijos erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems

interesams, jose kuriamos šiuolaikiškos judumo sąlygos. Skvero pabaigoje esantis AB

“Smiltynės perkėla” senosios perkėlos terminalas - vienas iš dviejų vandens kelių, vedančių į

UNESCO saugomą Kuršių nerijos pusiasalį. Dėl šios priežasties Šiaurės ragas yra pagrindinė

pėsčiųjų ir dviratininkų tranzito teritorija, ypač aktyviai naudojama šiltuoju metų laiku.

Formuojamas pagrindinis pėsčiųjų takas (išreikštas plačiausias), kuris jungiasi nuo Pilies g.

pėsčiųjų takų iki senosios perkėlos. Taip pat nuo pagrindinio tako atsiskiria, dinamiškos formos,

antro svarbumo pėsčiųjų takas. Dviračių takas numatomas toliau nuo vandens ir atribojimas

želdiniais bei reglamentuotomis apsaugos zonomis, kad nesikirstu su pagrindiniu pėsčiųjų taku.
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5. Funkcinės struktūros pagrindimas
Aikštės funkcinės zonos yra atskiriamos augalais, kietomis dangomis bei laikinais statiniais.

Vandens prieiga yra atskiriama lenktų formų amfiteatras ir pėsčiųjų takeliu. Vandens prieigos

zona ir kaviniu zona yra atskiriama pagrindiniu pėsčiųjų taku su želdinių intarpais. Dviratininkų

takas yra už kavinių, atskirtas augalais.

● Taip pat visa aikštė yra išskaidoma į lygias tris dalis, kuriose įveiklinamos šios funkcijos:

vakarinėje aikštės dalyje  - renginių erdvė, aktyviausia zona;

● vidurinėje aikštės dalyje - rekreacijos zona su kavinėmis ir kita komercija;

● rytinėje aikštės dalyje, prie Pilies tilto - parodų erdvė, kur pagrinde vyrauja lauko galerijų

ekspozicija ir kiti meniniai renginiai.

6. Apželdinimo sprendinių pagrindimas

Analizuojamoje Klaipėdos miesto istorinėje dalyje nėra aiškios reprezentacinio kraštovaizdžio

koncepcijos, pagal kurią nuosekliai bei kokybiškai būtų gerinamas estetinis miesto vaizdas.

Neįvertinus žaliųjų erdvių potencialo bei netinkamai planuojant erdves, prarandamas

visuomenės susidomėjimas, žaliosios erdvės tampa apleistos ir neišnaudotos.

Daugiamečiai žoliniai augalai.

Projektuojamoje aikštėje numatomi dekoratyvinių žolių (Molinia, Carex, Deschampsia, Sesleria,

etc. rūšys ir veislės) masyvus. Šios augalų grupės yra naudingos ir praktiškos dėl savo ilgo

dekoratyvumo, atitikimo tvarumo kriterijams. Vizualiai šie augalai yra artimi kopų augalams,
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miesto aplinkai suteikdami dinamiškumo, subtilios formų ir tekstūrų įvairovės, natūralumo. Nauji

želdiniai integruojami į esančių medžių visumą, užpildydami atsirandančias spragas.

Esami medžiai

Esamus medžius stengiamasi išsaugoti maksimaliai, naikinami tie kurie yra įvertinti arboristo

blogos būklės. Aikštėje pagrinde vyrauja šių medžių rūšys: gluosniai, klevai ir tuopos.

Projektuojant naujus medžius atsižvelgiama į esamų medžių kiekį, kur pagrinde vyrauja

paprastieji klevai. Siekiant išlaikyti vientisumą numatomi nauji medžiai - paprastieji klevai

“Columnare”.

7. Techno ekonominiai rodikliai

Planuojamos teritorijos plotas – 15,482 kv.m;

Kietų dangų plotas – 12 007 kv.m;

Želdynų plotas  - 3475 kv.m;

Projektuojami paviljonai - 228 kv.m;
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