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 ĮVADAS 

Projektuojamas pastatas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje – Špichuto dvaro kvartale, šalia 

Gėlių kvartalo.  Istoriškai susiklostė, kad Birutės gatvė jungiasi su Bijūnų ir toliau tęsia ryšį su Jurginų,  

Šermukšnių,  Rūtų, Tulpių , Alyvų ir kitomis miesto gatvėmis, kurios nuo seno ženklina šios teritorijos 

savitus bruožus ir kvartalo architektūros charakterį. Gėlių kvartale 1936 m. tarp Senamiesčio ir 

Senosios Smeltės dalies architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis suplanavo tipinių namų 

mikrorajoną. Šioje miesto dalyje tranzitinės gatvės buvo numatytos ištisinės, tiesios, o vietinės 

reikšmės nesutampančiomis ašimis – patrauktos tai į kairę, tai į dešinę. Tokiu būdu architektas 

stengėsi apsaugoti gyvenamuosius namus nuo pajūrio vėjų. Be to, namai patraukti į sklypo vidų, o 

priekyje palikta žemės juosta želdiniams. Šiame gėlių pavadinimais įvardintų gatvių kvartale buvo 

planuojama statyti katalikų bažnyčią, teatrą, turgaus halę. Tačiau iki 1939 m. aneksijos tespėta 

pastatyti tik didžiulę amatų mokyklą. Ši miesto dalis yra išskirtinė ir gyventojų vis dar atpažįstama, 

kaip architekto V. Landsbergio-Žemkalnio kokybiškai suprojektuotų mažaaukščių pastatų vientisa 

grupė su nedideliais sodeliais esančiais vidiniuose sklypų kiemuose. Tai aiškaus mastelio erdvinės 

struktūros su tam tikrose dalyse suplanuota ir kai kuriose vietose išlikusia jaukia gamtine aplinka 

tarp Minijos gatvės ir Taikos prospekto.  

 

URBANISTINĖ IDĖJA 

Projektuojamas pastatas – Birutės gatvės išklotinės formantas, pratęsiantis architekto Vytauto 

Landsbergio-Žemkalnio suplanuotą gatvės perimetro užstatymą. Sveikatingumo priežiūros centras 

yra integruojamas į urbanistinę aplinką, pastatą statant lygiagrečiai gatvei ir tęsiant gatvės 

užstatymo liniją. Projektuojamo pastato centrinio įėjimo ašis orientuojama į mikrorajone esančią 20 

aukštų dominantę (daugiabutis pastatas, Minijos g. 11, Klaipėda). Keturios statinio dalys išplečiamos 

rytų pusės kryptimi į kvartalo gilumą. Tokiu būdu sklype suformuojamos trys viešosios rekreacinės ir 

sveikatinimo erdvės. Likusioje neužstatytoje sklypo dalyje formuojamas sveikatinimo sodas. Šios 

erdvės sukurtos gretimų teritorijų gyventojų bendram naudojimui – sveikatinimosi tikslais. 

Kvartalo teritorijoje siūlomas perspektyvinis gatvės užstatymas formuojantis aiškų kvartalo 

perimetrą, 3 - 4 aukštų pastatais su tarpais, skirtais patekti į kvartalo gilumą.  

Per kvartalo centrą siūloma numatyti pėsčiųjų taką į projektuojamą Jūrininkų sveikatos 

priežiūros centrą. Šis takas leistų patogiau susisiekti lankytojams, atvykusiems visuomeniniu 

transportu į Taikos prospekte esančią Sausio 15-osios autobusų stotelę. Šiam siūlymui įgyvendinti 

reikalinga kompleksinė viso kvartalo regeneracija. 

Projekte siūlomas patekimas į sklypo teritoriją: automobilių privažiavimas, pėsčiųjų įėjimas ir 

dviračių privažiavimas – iš Birutės gatvės. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai į teritoriją 

įvažiuotų sklypo pietinėje dalyje, o personalo ir lankytojų lengvieji automobiliai įvažiuotų sklypo 

šiaurinėje dalyje į požeminę automobilių saugyklą. Esamų medžių eilė prie Birutės maksimaliai 

išsaugoma (pašalinami tik keli medžiai ties centriniu įėjimu į pastatą ir važiuojamąja dalimi). 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

Sveikatos priežiūros  centro architektūrinė idėja – sveikatingumo sodas (lot. Hortus sanitas). Tai 

daugiasluoksnė metafora, apibūdinanti pastato architektūrinės erdvinės išraiškos formą su joje 

integruotais gamtiniais elementais bei sveikatos priežiūros centro lankytojų augantį sveikatingumo 

paslaugų poreikį. Projekte siūloma vidinio sodo erdvinė koncepcija, kaip esamos istorinės raidos 

konteksto tąsa – Špichuto dvaro ir Gėlių kvartale yra išlikusios kelios jaukios ir unikalios sklypų 

teritorijos su vidiniais kiemelių sodeliais. 

Pastato architektūrinės išraiškos ženkliškumas Špichuto dvaro kvartale formuojamas kaip 

šviesus ir ramybę skleidžiantis minimalistinis statinys. Balta spalva projekte simbolizuoja augimą, 

gyvybę, viltį, optimizmą, ramybę, šviesą ir švarą. Simetriškas baltas architektūrinis tūris, šioje miesto 

dalyje formuojamas kaip aiškiai atpažįstamas sveikatingumo centras. Bendra projektuojamo statinio 

tūrinė simetrija ir fasaduose sukurti vertikalūs langai, tai V. Landsbergio - Žemkalnio suprojektuotų 

gretimų pastatų architektūrinio charakterio tąsa. Tuo tarpu sveikatos priežiūros centro fasaduose 

projektuojamas kintantis ritmiškas baltų plytų ažūras kvartale yra naujas ir išskirtinis. Plytų ažūras čia 

yra intriguojantis ir leidžiantis atrasti netikėto architektūrinio virsmo efektą tamsiuoju ir šviesiuoju 

paros metu. Sutemus, keistųsi pastato fasadai. Per baltų plytų ažūrą projektuojamas pastatas 

žaismingai nušvistų iš vidaus. Ryte pastatas apsišviestų iš išorės, o interjeras lėtai užsipildytų 

išsklaidyta natūralia dienos šviesa.  

Projektuojamas Jūrininkų sveikatos centras suformuotas ne tik kaip patogi uždara ir saugi vidinė 

sveikatinimo erdvė su aiškiais architektūriniais funkciniais ryšiais ir zonomis, bet ir kaip atvira viešoji 

erdvė. Šiam tikslui pasiekti, architektūrinių ir gamtinių priemonių pagalbos dėka, sklype kuriama 

vidinio kiemo erdvė – sveikatingumo sodai.  Rytinėje pastato pusėje formuojamos trijų kiemelių 

erdvės: 1) Kvapų sodas; 2) Garsų sodas; 3) Spalvų sodas. Tai trys rekreacinės - gydomosios gamtinės 

erdvės, kuriose lankytojas pagal poreikį galėtų praleisti keletą minučių prieš arba po vizito pas 

gydytoją. Pirmajame kiemelyje (Kvapų sode) lankytoją apsuptų kvapai. Malonūs kvapai teigiamai 

veikia žmogaus sveikatą, šalina stresą, tonizuoja, mažina kraujospūdį, veikia regėjimą, sustiprina 

virškinimo sistemą, pakelia nuotaiką.  Šiame sodelyje siūloma kvapų zona, kuri, ypač, svarbi įvairių 

kvėpavimo, psichologinių ligų gydymui, organizmo stiprinimo profilaktikai. Kvapų zona būtų 

sukuriama iš skirtingai kvepiančių augalų, suskirstant erdvę pagal kvapų poveikį. Augalai parenkami 

pagal skleidžiamus kvapus: a) veikiantys emocinę būseną (saldūs kvapai) - jazminai, bijūnai, alyvos; 

b) protinę veiklą stimuliuojantys (prieskonių kvapai) – rozmarinai, bazilikai, kalendros; c) 

relaksaciniai, eteriniai kvapai - levandos, monardos; d) aktyvinantis citrusiniai kvapai – citrininis 

čiobrelis, mėta. Antrajame kiemelyje (Garsų sodas) lankytoją apsuptų trijų tipų natūralūs gamtos 

garsai: 1) geofonijos (vandens čiurlenimas, lapų šlamėjimas ir ošimas); 2) biofonijos (paukščių 

čiulbėjimas, bičių ir vabzdžių dūzgimas), kuri formuojama parenkant tam tikrus augalus 

pritraukiančius gyvus organizmus; 3) antrofonijos (žmonių sukeliami garsai). Trečiajame sodelyje – 

spalvų zona. Psichoemociniu požiūriu, tai viena svarbiausių psichiką veikiančių zonų. Spalvų zona 

kuriama iš augalų spalvų pagal jų skirtingą žydėjimo laikotarpį. Sumaniai pritaikius spalvų metodus, 

panaudojant teigiamas spalvų savybes, galimas stiprus psichoemocinis poveikis. Spalvų zona 

dalinama į erdves, klasifikuojant pagal spalvų poveikį:  a) gerinanti nuotaiką ir protinę veiklą erdvė – 
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geltona, oranžinė, žalia; b) raminanti erdvė - mėlyna, žalia, violetinė, pilka, žaliai pilkšva; c) 

kūrybiškumą skatinanti erdvė – geltona, oranžinė, raudona, pilka; d) aktyvinanti erdvė - raudona, 

oranžinė, geltona. 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FUNKCIONALUMAS 

Sveikatos priežiūros centras pritaikytas įvairioms gyventojų amžiaus grupėms, patogus ir saugus 

darbuotojams. Naujais architektūros sprendiniais interjere siekiama suteikti lankytojams ir 

gydytojams daugiau erdvės kabinetuose bei natūralios šviesos laukiamuosiuose, patogaus judėjimo 

koridoriuose (nuo rūbinės iki recepcijos, nuo laukiamojo iki gydytojo kabineto ir t.t.), intuityvaus 

orientacinio aiškumo planinėje pastato struktūroje. Čia sukurti dideli ir erdvūs laukiamieji, 

komfortiškos ir ergonomiškos darbo vietos, patogus patalpų išplanavimas, racionali logistika. 

Bendrai, čia kuriama erdvė skatinanti labiau pažinti ir domėtis sveika aplinka.  

Sveikatos priežiūros centras yra trijų aukštų su rūsiu ir požemine automobilių stovėjimo 

saugykla. Pastate suprojektuota: 1)  vertikalūs funkciniai ryšiai (laiptinės, liftai, komunikaciniai 

kanalai); 2) horizontalūs funkciniai ryšiai (koridoriai, lankytojų laukiamieji) – 1774.99 m²; 3) 

aptarnavimo patalpos - 138.67 m²; 4) reabilitacijos patalpos - 496.38 m²; 5) profilaktinės sveikatos 

patikrinimo patalpos - 75.42 m²; 6) laboratorijos patalpos - 125.67 m²; 7) radiologijos patalpa - 57.22 

m²; 8) gydytojų specialistų patalpos -150.00 m²; 9) administracinės ir mokymų (konferencijų salė) 

patalpos - 312.16 m²; 10) darbuotojų poilsio patalpos - 75.90 m²; 11) techninės, pagalbinės patalpos 

- 674.74 m²; 12) požeminė automobilių stovėjimo saugykla ir dvipusis pandusas - 2834.66 m². 

 

 Požeminė automobilių aikštelė su rūsio patalpomis 

Šioje pastato aukšto dalyje numatyta: 

- Pagalbinės ir techninės patalpos 

- Personalo persirengimo patalpos. 

- Personalo uždara dviračių saugykla. 

- 91 automobilio stovėjimo vieta. Į požeminę automobilių saugyklą patenkama dviejų krypčių 

pandusu. 

Pirmas aukštas 

Pagrindinis įėjimas į pastatą iš Birutės gatvės. Numatomas atskiras įėjimas darbuotojams pro 

evakuacinę laiptinę. 

Pirmame aukšte numatoma: 

- Aptarnavimo patalpos, registratūra 

- Profilaktinis sveikatos tikrinimas 
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- Radiologija 

- Laboratorija  

- Diabeto kabinetas, gydytojų specialistų kabinetas 

- Poilsio patalpa darbuotojams 

Antras aukštas 

Antrame aukšte numatoma: 

- Šeimos medicina (šeimos gydytojų ir pediatrų kabinetai pereinami) 

- Gydytojai specialistai 

- Poilsio patalpa darbuotojams 

Trečias aukštas 

Trečiame aukšte numatoma: 

- Odontologijos skyrius 

- Administracija 

- Mokymų/konferencijų salė  

(galimybė stumdomų pertvarų pagalba transformuoti į dvi mažesnes patalpas) 

- Poilsio patalpa darbuotojams 

 

TVARUMAS 

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Ant pastato stogo, kurio plotas – 1798.44 m², 

siūloma įrengti saulės jėgainę. Projektuojamų monokristalinių saulės  modulių (82 vnt.) bendras 

plotas ~ 627.08 m². Saulės jėgainės įrengtos ant plokščio stogo pagrindinis privalumas yra tai, jog, 

priešingai negu naudojant  šlaitinį pastato stogą, saulės jėgainė visuomet yra nukreipta į pietų pusę 

ir gamina didžiausią galimą energijos kiekį. Pajūryje saulė šviečia 1840–1900 valandų per metus.  

Lietaus vandens panaudojimas. Siūloma įrengti lietaus vandens surinkimą ir panaudojimą 

(lietaus vanduo surenkamas į talpyklas (rezervuarą) ir panaudojamas sklypo reikmėms bei 

sanitariniuose mazguose). 

Projektas siekia užtikrinti ilgalaikį esamos vietos kokybės pagerinimą. Projekte kompleksiškai 

atsižvelgta į naujų technologijų panaudojimą (fotovoltinė technologija), statybinių medžiagų 

ilgaamžiškumą (fasadų apdaila – plytos). Projektas parengtas pagal universalaus dizaino principus. 
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PAGRINDINIAI PROJEKTO TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

 
SKLYPO RODIKLIAI 

 

Nr. Pavadinimas Kiekis Pastabos 

I Sklypas   

1. Sklypo plotas  5046 m2 (sujungti du sklypai) 

2. Pastato užimtas žemės plotas (užstatymo plotas) 1970  m2 - 

3. Sklypo užstatymo intensyvumas 0,88 - 

4. Sklypo užstatymo tankis 39 % - 

5. Apželdintas sklypo plotas 1825 m2 36 % 

6. Automobilių stovėjimo vietų kiekis antžeminėje dalyje 1 vnt Vieta greitosios 
pagalbos 
automobiliui 

7. Automobilių stovėjimo vietų skaičius požeminėje dalyje 91 vnt. - 

 
STATINIO RODIKLIAI 

 

Nr. Pavadinimas Kiekis Pastabos 

II Pastatas   

1. Pastato bendrasis plotas 
 

8017.89 m2 - 

2. Pastato antžeminės dalies plotas 4436.22 m2 - 

3. Pastato požeminės dalies plotas 358.67 m2 - 

4. Pastato tūris 38863 m3 - 

5. Pastato požeminės dalies tūris 11721 m3 - 

6. Pastato antžeminės dalies tūris 27142 m3 - 

7. Aukštų skaičius 3 a. - 

8. Pastato aukštis 14.10 m - 

 
STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

Nr. Pavadinimas Kiekis Pastabos 

III Paslaugų teikimo rodikliai   

1. Numatomas darbuotojų skaičius 276 vnt. 130 vnt. pamainoje 

2. Numatomas lankytojų skaičius per dieną 1200 vnt. - 

3. Saulės jėgainės modulių plotas ant stogo 627.08 m² 82 vnt. modulių 


