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

marių kontekste 

Šiaurės rago skveras, turi gilią įstorinę, funkcinę ir simbolinę prasmę Klaipėdos miestui. Šios 

teritorijos darnus integravimas į gyvybingo miesto veiklos mechanizmą, pagyvintų 

Uostamiesčio  reprezentacinį „veidą“. Kadangi Šiaurės rago skveras yra unikalus dėl savo 

lokacijos ir kultūrinių sluoksnių, siekiama, kad jis taptų reprezentacine miesto viešąja erdve, 

atskleidžiančia skirtingus istorinius ir kultūrinius sluoksnius. Šiuo metu Skvero funkcija yra 

nyki, neatitinkanti Modernaus miesto reikalavimų. Projekto sprendiniais siekiama sukurti 

visais metu sezonais gyvybingą, integruojančią, saugią, šių dienų tendencijas atitinkančią 

viešąją erdvę, apjungiančią Senojo ir Naujojo miesto teritorijas, įprasminančią įstorinę 

Krantinės raidą, bei išlaikančia svarbiausias Danės upės Krantinės funkcijas – Smulkių laivų 

uosto funkcijas. Siekiant kuo labiau integruoti skverą į bendrą Klaipėdos urbanistinį audinį,  

Nagrinėjamoje teritorijoje suprojektuojama patogi ir funkcionali, pėsčiųjų, nemotorinio 

transporto, vandens transporto, infrastruktūra, sudaromos galimybės multifunkcinėms 

veikloms vystytis, suprojektuojamas naujas inž. ryšys – tiltas - jungiantis abu Danės ūpės 

krantus, išlaikoma perkėlos į Kuršių Neriją funkcija. 

2. Architektūrinė idėja 

Simbolinė Šiaurės rago skvero architektūrinė idėja – Sraunios upės struktūrizuota, turinti 

daug išsišakojimų vaga, kuri išsiplečia iki plataus baseino, besijungiančio su jūra. Pagrindinė 

skvero judėjimo gysla – pėsčiųjų takas – laužtomis linijomis vingiuoja palei buvusio istorinio 

Šiaurės rago skvero Statinių užstatymo liniją iki multifunkcinės erdvės, kurioje persipina, 

kelių skirtingų intensyvių veiklų srautai – renginių erdvė, turgaus atmosfera, vandens 

transporto „stoties“ šurmulys.  Visoje projektuojamoje erdvėje, stengiamasi išlaikyti lankytojų 

„įveiklinimo“ balansą, kad skveras būtų gyvybingas, lankytojai ir turistai norėtų čia užsibūti 

ilgiau.  

Architektūrinių sprendinių aprašymas 

• Apdaila ir medžiagiškumas 

Projekte panaudotos medžiagos pabrėžia Klaipėdos uostamiesčio architektūrinį charakterį 

ir darniai siejasi su naujai projektuojamu Mėmelio miestu. Siekiant išlaikyti minimalistinį 

Danės krantinės charakterį pasirinkta naudoti 3 dominuojančias medžiagas: medines lentas, 

betoną ir akmens skaldą.  
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Palei upės krantą, Laivų švartavimo prieigose siūloma naudoti medines ar ilgaamžiškesnes 

medžio įmitacijos lentas. Medinis takas suteiktų krantinei įstorinį charakterį. Senose skvero 

nuotraukose matomas  krantinės pakraštis, išklotas medinėmis lentomis.  

 

Funkciniai elementai, tokie kaip šviestuvai, turėklai, dviračių aptarnavimo elementai, Laivų 

aptarnavimo elementai dengiami įsiliejančia į aplinką antracito spalva, , kad nekonkuruotų 

su didesnės svarbos elementais – gamta.  

 

Žaidimų aikštelės pagrindas numatomas iš gumos granulių dangos.  

Akcentiniai aikštės grindinio elementai grindžiami ažūrinėmis trinkelėmis siekiant „įspausti“ 

buvusio užstatymo linijas.  
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• Saugus naudojimas 

Klaipėdos gyventojų ir lankytojų saugumo užtikrinimas yra vienas iš prioritetų, projektuojant 

Danės krantinę. Išlaikant vientisą dizainą, integruojami architektūriniai elementai: turėklai, 

borteliai, kurie sukuria fizinį barjerą tarp vandens ir pėsčiųjų takų. Naudojamos skirtingos 

dangos, kuriomis  išskiriamos funkcinės zonos, žmonių judėjimo srautai. Visos naudojamos 

medžiagos yra sunkiai paveikiamos fizinės jėgos, siekiant sumažinti vandalinių veiklų riziką. 

Reljefiniai dangų elementai perspėja žmones apie laitų pradžią-pabaigą, besikeičiančias 

takų kryptis(tikslinama tech projekto metu);  

 

Visa skvero teritorija yra sudalinta funkcinėmis zonomis, siekiant išlaikyti aukštą, tolygiai 

pasiskirsčiusį žmonių intensyvumą visoje teritorijoje – Žmonių buvimas erdvėse, yra 

geriausias būdas saugiai erdvei vystytis (“saugančios akys”);  

• Informacinė sistema ir navigavimas 



AMO MARE 

5 
„Šiaurės rago skvero tarp Naujosios Uosto gatvės ir Kuršių marių sutvarkymo projekto atviras konkursas” 

Projekte integruota informacinė ir navigavimo (wayfinding) struktūra, kuri leidžia miesto 

lankytojams ar aplinkos nepažįstamiems žmonėms lengvai orientuotis ir rasti reikiamus 

maršrtutus. Informaciniai ženklai pritaikyti negalią turintiems žmonėms. Juose integruotas 

brailio raštas, o paviršius pasviręs į skaitančio žmogaus pusę 45 – 60 laipsnių kampu. 

 

Šalia Skvero teritorijoje išdėstytų meno kūrinių ir Vizualinių ašių kulminaciniuose taškuose, 

sumontuojami informaciniai stendai, interaktyviosios instaliacijos, suteikiantys informacijos apie 

matomą objektą (-us) priešais); 

• Mažoji architektūra 

Projekto teritorijoje naudojami universalūs moduliniai elementai – Mediniai 

konteineriai apdailinti Klaipėdos miesto istorinei architektūrai būdingais fachverkinės 

architektūros elementais. Modulinės architektūros elementai ne tik įprasmina istoriją ir 

simboliką, būdingą Klaipėdos kraštui, bet ir atlieka prekybviečių, maisto tiekimo paslaugų 

funkciją. Konteinerių išorinė stilistika priderinama prie istorinės Fachverko architektūros, 

būdingos Klaipėdos uostui (1). Tamsiuoju paros metu / šaltuoju sezono metu dalis 

konteinerių tampa šviesos instaliacijos objektais, apšviečiančiais krantinę lyg švyturiai (2). 

Prekybos sezono metu moduliai atidaromi suformuodami stogelį priešais juos 

(3).Papildomais modulio principu surenkamais metaliniais elementais, jungiamais prie 

modulinių konteinerių, sudaromos papildomos užuovėjos, stoginės, apsaugančios nuo 

saulės ir lietaus. Šių universalių modulinių objektų pagalba galima keisti skvero vizualinę 

išraišką atsiradus poreikiui. 
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Paprastas modulinių elementų transportavimas, montavimas ir 

kompaktiškumas, suteikia galimybę juos grupuoti pagal poreikį, formuoti erdves ir 

kontroliuoti žmonių srautus.  

 

• Apšvietimas 

Siūlomą apšvietimą galima skirstyti į dvi dalis: funkcinį, kuris kokybiškai apšviečia pėsčiūjų 

ir dviračių takus, bei akcentinį, mažosios architektūros apšvietimą. 

Pėsčiųjų ir dviračių takai apšviesti to paties dizaino minimalistiniais šviestuvais, kurie darniai 

įsilieja į bendrą skvero stilistiką. 

Akcentinis apšvietimas numatomas ten, kur norima pabrėžti mažosios architektūros ir erdvių 

charakterį. 

Nenutrūkstamas apšvietimas projektuojamas palei visą pakrantę. Šviesos šaltinis 

integruotas turėkluose, subtiliai apšviečia šalia esančius laivus ir taką. 
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Mažosios architektūros elementuose: supynėse, kavinių blokuose, suoliukuose integruotas 

apšvietimas paryškina minimalistines formas.  

 

• Sezoniškumas 

Skverą siekiama įveiklinti visais metų laikais, išskiriant tris scenarijus : šiltąjį ir šaltąjį sezonus 

bei miesto švenčių laikotarpį . 

Šiltuoju metų laiku: miesto svečiai ir gyventojai skvere galės naudotis atviromis lauko kavinių 

zonomis, vaikų žaidimų aiktštele, supynėmis, prieplaukoje veiks turgelis. 

Šaltuoju metų laiku: lauko kavinių erdvės bus išnaudojamos kaip šviesos instaliacijos, 

aikštė, esanti šalia perkėlos, konvertuosis į čiužyklą, o turgelis konvertuosis į žiemos mugę 

šventiniu laikotarpiu. 

Švenčių metu: pagrindinis takas suprojektuotas taip, kad palei jį būtų galima išdėstyti 

laikinas prekybvietes (96 vnt) ir 30 papildomų palapinių prieigose bei pagrindinėje aikštėje, 

dalį žmonių srauto nukreipiant link pakrantės, taip nesutrikdoma įprasta lauko kavinių ir 
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turgelio veikla. Aikštėje, šalia vandens transporto stotelės, numatyta vieta laikinai scenai. 

Projekte numatytos pakylos ir atsisėdimai užtikrina gerą scenos matomumą švenčių metu. 

 

3. Jungtys su greta esančiomis teritorijomis 

Siekiant maksimaliai įveiklinti naujai projektuojamą pakrantę, numatomos naujos jungtys su 

šalia esančiomis teritorijomis: 

• Projektuojamas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, jungiantis Danės pakrantę su 

senamiesčio teritorija; 

Didelis dėmesys skiriamas jungčiai su Memelio miestu. Krantinė ir naujai projektuojamas 

kvartalas sujungiamas remiantis detaliąjame plane numatytomis vizualinėmis ašimis. Šiose 

erdvėse projektuojami susisiekimo takai, kurių pabaigoje formuojami traukos objektai: 

apžvalgos aikštelės, meniniai objektai, rekreacinės zonos. 

4. Srautų organizavimas 

Žmonių, dviračių ir pagalbinio transporto srautai yra aiškiai atskiriami žaliaisiais plotais ir 

dangomis. Dviračių ir pagalbinio transporto srautas projektuojamas lygiagrečiai Mėmelio 

miesto pakraščiu, kad būtų išlaikytas saugus atstumas tarp dviratininkų ir pėsčiųjų, bei 
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patogus susisiekimas su naujai projektuojamu kvartalu. Pagrindinis ir judriausias žmonių 

srautas numatomas ties skvero viduriu. Taip užtikrinamas patogus judėjimas link perkėlos, 

ryšys su vandeniu ir visų funkcijų pasiekiamumas. Pasyvaus poilsio, vandens stebėjimo 

zona išskiriama ją nuleidžiant per kelis laipetlius žemyn. 

Pagerinamas vandens transporto švartavimasis prie krantinės. Dabartinė krantinės linija yra 

pritaikyta tik dideliems laivams (švartavimosi platformos yra 2.5m virš jūros lygio); 

Projektiniuose sprendiniuose siūloma rekonstruoti visus skvere esančius laiptus link 

vandens. Dalį panaikinti, o kai kuriems pakeisti kilimo kryptį išilgai upės. Siekiant pritaikyti 

krantinę šiandienos poreikiams, dalyje krantinės atkarpos projektuojamos platformos, 

leidžiančios švartuotis mažiems laivams su patogiu išsilaipinimu į krantą. Ledonešio atveju, 

platformos būtų pakeliamos, likviduojant riziką būti sunaikintiems;  

5. Funkcinė struktūra 

Danės pakrantėje numatomos įvairios funkcinės zonos pritaikytos skirtingo amžiaus ir fizinių 

galimybių žmonių grupėms. Krantinė suskirstyta į dvi funkcines zonas: intensyvią ir 

ekstensyvią, kurias aiškiai išskiria naujai projektuomajas tiltas. 

• Ekstensyvi zona tęsiasi išilgai nuo pagrindinio patekimo į Danės krantinę iki pat 

naujai projektuojamo tilto. Ši zona veikia kaip tranzitinis takas iki perkėlos. Šioje 

teritorijoje yra daugiau augmenyjos, todėl čia numatomos ramaus poilsio, 

vandens stebėjimo, kavinių, vaikų žaidimų aikštelių ir pasivaikščiojimo zonos. 

• Intensyvioji zona numatoma nuo projektuojamo tilto iki perkėlos. Ši teritorija yra 

platesnė, nėra didelių medžių, intensyvesnis žmonių judėjimo srautas, todėl ji 

išnaudojama kaip aikštė, kurioje numatomos aktyvesnės funkcijos: turgus, lauko 

renginių erdvė, vandens transporto stotelė. 
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6. Apželdinimo sprendiniai 

Teikiant apželdinimo pasiūlymus atkreiptas dėmesys į prašymą išsaugoti kuo daugiau 

brandžių medžių. Esami želdynai tvarkomi remiantis medžių būklės akustiniu tyrimu, 

įvykdytu 2018 m. birželio-liepos mėnesiais. Medžių būklė nustatyta vadovaujantis Želdynų 

ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Nr. D1-5 antras priedas). Tyrimo metu 

buvo įvertintas kiekvienas medis ir nuspręsta išsaugoti vertingiausius, geros būklės, 

medžius ir bandyti likusiems ,vidutinės būklės, medžiams sukurti galimybę vystytis genėjimo 

ir tinkamos priežiūros pagalba. Viso bus šalinami 8 medžiai. Pagrindinės šalinimo 

priežastys: bloga ir patenkinama medžio būklė; medžiai auga svarbiose vizualinių ryšių ar 

susisiekimo vietose. Išsaugoti medžiai skverui suteiks papildomą šešėlį ir zonavimą. 
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Naujai projektuojamame skvere siekiama 

sukurti vientisą želdynų sistemą, kuri derėtų su 

mažosios architektūros elementais – išlaikytų 

subtilų ir minimalistinį charakterį. Želdinių 

programa projektuojama taip, kad teiktų kuo 

daugiau naudos aplinkai ir žmonėms. Šalia 

pakrantės esančioms pasyvaus poilsio zonoms 

jaukumo suteikia laukinės žolės masyvai, būdingi 

Klaipėdos kraštui (smilgos, Viksvos, Nendrės). Jų 

pagalba, neužgožiant praeiviams vaizdo į 

vandenį, atskiriamas pagrindinis pėsčiųjų srautas. 

Didesnio ploto žaliosiose erdvėse augmenija 

masyvesnė. Didesni krūmai ir medeliai 

(Šermukšniai, Kalninės pušys, Erškėtrožės) 

numatomi įvairių funkcijų zonose: lauko terasose, vaikų žaidimo aikštelėse, jie pasitarnauja 

kaip fizinis barjeras, norint atskirti dviračių ir aptarnaujančio transporto srautą nuo 

pėstiesiems skirtų erdvių.  

Didžiųjų lajų masyvui papildyti, siekiant sukurti papildomą šešėlį, jaukumą ir erdvių 

skaidymą, sodinami dideli Pajūrio faunai būdingi medžiai, tokie kaip: Gluosniai, Didžiosios 

pušys. 
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7. Atitiktis galiojantiems dokumentams 

Projektinės įdėjos sprendiniai buvo parenkami vadovaujantis galiojančiais LR 

įstatymais bei patvirtintu teritorijos detaliuoju planu. Techninio projekto metu, visi 

sprendiniai būtų kruopščiai tikslinami vadovaujantis naujausiomis Galiojačių LR 

įstatymų redakcijomis. 

 


