






NUMATOMAS REZUTATAS:

• Vizija, padedanti suformuluoti socialinį užsakymą. Tai yra atvejis, kai niekas nieko nežino. 

• Dangų planas. Fizinio stovio sutvarkymas, aikštelių įrengimas. Laikina priemon÷.

• Aikšt÷s urbanizavimo (dalinio užstatymo) architektūrin ÷ koncepcija.

• Aikšt÷s ir gretimybių urbanistin÷s pl÷tros koncepcija.



SĄJUNGOS AIKŠTö KAUNE

• Sąjungos aikšt÷s Kaune sutvarkymo architektūrinis konkursas
(ūkinis uždavinys)

• Sąjungos aikšt÷s ir gretimybių Kaune architektūrinis-urbanistinis konkursas

(architektūrinis-urbanistinis uždavinys)

• Sąjungos aikšt÷s su Neries krantin÷s parku urbanistin÷s pl÷tros projektini ų
pasiūlymų konkursas
(sisteminis urbanistin÷s pl÷tros uždavinys)

• Buvusio memorialo komplekso architektūrinis konkursas

(meninis uždavinys)

• Aikšt÷s vizija

(politinis uždavinys, viešieji ryšiai)



PROBLEMA:

• Viena aikšt÷ ar dvi nominalios erdv÷s?
• Aikšt÷ ar skveras?
• Ką veikti su G.Baravyko ir V.Vieliaus kūrinio liekanomis?
• Sąjungos aikšt÷ – miesto ar aplinkinių gyv. namų gyventojų?
• Ar gali būti statomi objektai aikšt÷je?
• Ar turi būti ryšys su Neries krantin÷s parku ir upe?



SĄJUNGOS AIKŠTö KAUNE
Sąjungos aikšt÷s Kaune sutvarkymo architektūrinis konkursas



SĄJUNGOS AIKŠTö KAUNE
Sąjungos aikšt÷s ir gretimybių Kaune architektūrinis-urbanistinis konkursas



SĄJUNGOS AIKŠTö KAUNE
Sąjungos aikšt÷s su Neries krantin÷s parku 

urbanistin÷s pl÷tros projektin ų pasiūlymų konkursas



Sąjungos aikšt÷ – Kauno miesto erdvin÷s sistemos dalis
Sąjungos aikšt÷ – pagrindin÷ Vilijampol÷s urbanistin÷ erdv÷
Sąjungos aikšt÷ – aplinkinių gyv. namų gyventojų bendro naudojimo erdv÷































URBAN STROLLWAYS
(bulvarai, al÷jos, pagrindin÷s gatv÷s, p÷sčiųjų promenados, siauri keliukai)



MAIN CITY SPACE
(daugiafunkcin÷s miesto ar miesto dalies pagrindin÷s aikšt÷s)



LOCAL CITY SPACE
(vietiniai gyventojai)



SECLUDED CITY SPACE
(“pulsuojanti” erdv÷, suoliukai ir kitos s÷dimos vietos)



CEREMONIAL CITY SPACE
(švenčių, ceremonijų, žmonių susirinkimo vieta)



• URBAN STROLLWAYS
(bulvarai, al÷jos, pagrindin÷s gatv÷s, p÷sčiųjų promenados, siauri keliukai)

• MAIN CITY SPACE
(daugiafunkcin÷s miesto ar miesto dalies pagrindin÷s aikšt÷s)

• LOCAL CITY SPACE
(vietiniai gyventojai)

• SECLUDED CITY SPACE
(“pulsuojanti” erdv÷, suoliukai ir kitos s÷dimos vietos)

• CEREMONIAL CITY SPACE
(švenčių, ceremonijų, žmonių susirinkimo vieta)

• DESERTED CITY SPACE
(dideli tušti plotai ir mažai veiklos)

• TRANSPORT HUBS
(kasdienin÷s veiklos erdv÷s, transporto mazgai)

• GREEN CITY SPACE
(urbanistin÷s oaz÷s, miesto “plaučiai”)

• STAGED CITY SPACE
(jaumai, pojūčiai – saul÷s atspindžiai ir pan.)

• TEMPORARY CITY SPACE
(laikinos erdv÷s – laikinas scenarijus (pvz., cirkas ar atrakcionai), laikina statybos aikštel÷ ir pan.)

• AQUATIC CITY SPACE
(vandens paviršiai, uostai)

• WATERFRONT CITY SPACE
(krantin÷s)

• CITY SPACE FOR SPORT AND PLAY
(specializuota veikla)























































SĄJUNGOS AIKŠTö KAUNE

• Sąjungos aikšt÷s Kaune sutvarkymo architektūrinis konkursas
(ūkinis uždavinys)

• Sąjungos aikšt÷s ir gretimybių Kaune architektūrinis-urbanistinis konkursas

(architektūrinis-urbanistinis uždavinys)

• Sąjungos aikšt÷s su Neries krantin÷s parku urbanistin÷s pl÷tros projektini ų
pasiūlymų konkursas
(sisteminis urbanistin÷s pl÷tros uždavinys)

• Buvusio memorialo komplekso architektūrinis konkursas

(meninis uždavinys)

• Aikšt÷s vizija

(politinis uždavinys, viešieji ryšiai)



Sąjungos aikšt÷s su Neries krantin÷s parku 
urbanistin÷s pl÷tros projektinių pasiūlymų konkursas

• Viena aikšt÷ ar dvi nominalios erdv÷s?
• Aikšt÷ ar skveras?
• Ką veikti su G.Baravyko ir V.Vieliaus kūrinio liekanomis?
• Sąjungos aikšt÷ – miesto ar aplinkinių gyv. namų gyventojų?
• Ar gali būti statomi objektai aikšt÷je?
• Ar turi būti ryšys su Neries krantin÷s parku ir upe?





PRIEDAI

• Užduotis
• Topografija
• Teritorijų planavimo dokumentai
• Savivaldyb÷s Urbanistikos skyriaus reikalavimai konkursui
• KPD sąlygos
• Archeologinių tyrimų ataskaita
• Istoriniai-urbanistiniai tyrimai
• Urbanistiniai-architektūriniai tyrimai
• Žem÷s sklypo planas (M1:500)
• Situacijos nuotraukos
• Situacijos maketas (M1:500; 1:200)







Įvairiuose privalomuose ir neprivalomuose dokumentuose 
figūruojantys bei architektų apklausos metu papildomai pasiūlyti 

ARCHITEKT ŪROS KOKYBöS KRITERIJAI

• atitikimas mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimams;
• atitikimas gaisrin÷s saugos reikalavimams;
• atitikimas higienos reikalavimams;
• atitikimas sveikatos ir aplinkos reikalavimams;
• atitikimas saugos ir galimyb÷s patekti į statinį naudojimo metu 

reikalavimams;
• atitikimas apsaugos nuo triukšmo reikalavimams;
• atitikimas energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimams;
• atitikimas tvaraus gamtos išteklių naudojimo reikalavimams;
• statinio der÷jimas prie kraštovaizdžio;
• statinio der÷jimas prie gamtin÷s ir urbanistin÷s aplinkos



• statinio architektūros atitikimas savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus nustatytiems specialiesiems architektūros reikalavimams, 
specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams 
ir specialiesiems paveldosaugos reikalavimams;

• architektūros, urbanistikos, nekilnojamojo kultūros paveldo, 
kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s ir kitų aplinkos verčių, kurių
apsaugą reglamentuoja LR įstatymai, išsaugojimo užtikrinimas;

• architektūros atitikimas statinio paskirčiai;
• neprieštaravimas statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių

sistemų reikalavimams;
• architektūrini ų, inžinerinių ir technologinių inžinerinių sprendinių

der÷jimas tarpusavyje;
• darni, vieninga architektūrini ų sprendinių visuma;
• universalaus dizaino principų atitikimas;
• architektūros kontekstualumas, statinio ar urbanistinio komplekso 

ir kraštovaizdžio derm÷;
• atitikimas darnios architektūros reikalavimams;
• architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros 

paveldo verčių išsaugojimas;



• urbanistinis integralumas;
• mišrios funkcijos kūrimas;
• prieinamumo ir mobilumo alternatyvos;
• energetinis efektyvumas panaudojant aplinkai saugias, ekologiškas technologijas 

bei medžiagas;
• kuriamos aplinkos kokyb÷;
• ergonomiškumas;
• ilgaamžiškumas;
• Europos Sąjungoje sertifikuotųmedžiagų ir gaminių naudojimas;
• naujų technologijų, medžiagų panaudojimas;
• tinkama ir patogi naudojimui planin÷ statinio struktūra;
• originalus meninis, estetinis aspektas ir įvaizdis;
• funkcionalumas, lankstumas, vidin÷s pastato struktūros transformacijų galimyb÷;
• architektūrin ÷s id÷jos vientisumas, sprendinių kompleksiškumas;
• architektūrini ų formų ir erdvi ų derinimas, integruojant dail÷s ir kit ų meno 

rūšių kūrinius, siekiant architektūros ir dail÷s sintez÷s;
• meniškumas;
• estetiškumas;
• kultūrin÷ ir ekonomin÷ vert÷;
• originalumas;
• universalumas;
• racionalumas;



• kompleksiškumas;
• vieningas stilius;
• šiuolaikiškumas (esamo laiko atspind÷jimas);
• seno ir naujo derm÷s principų atitikimas;
• funkcinis lankstumas (galimyb÷ pritaikyti kitai paskirčiai);
• der÷jimas prie gretimų pastatų;
• energetinis naudingumas, atsinaujinančių energijos šaltinių taikymas, 

ekologiškumas;
• medžiagų ilgaamžiškumas, statybos darbų kokyb÷;
• atitikimas ekspertų tarybos reikalavimams;
• atitikimas regionų ir gyvenviečių architektūriniams reglamentams (juos 

parengus);
• savitumas.



• 1) architektūros kontekstualumas, statinio ar urbanistinio komplekso ir kraštovaizdžio 
derm÷;

• 2) atitiktis darnios architektūros principams;
• 3) nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, atgaivinimas ir panaudojimas visaverčiam 

gyventojų gyvenimo kokyb÷s gerinimui, edukacijos ir kultūrinio turizmo reikm ÷ms;
• 4) architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo verčių

išsaugojimas;
• 5) urbanistinis integralumas, mišrios funkcijos (visuomenin÷s, gyvenamosios ir 

komercin÷s paskirties derinimas, taip pat kultūrin ÷s ir socialin÷s integracijos galimyb÷
viešojoje erdv÷je) kūrimas;

• 6) prieinamumo ir jud ÷jimo alternatyvos (visiems visuomen÷s nariams);
• 7) energinis efektyvumas panaudojant aplinkai saugias, ekologiškas technologijas ir 

medžiagas;
• 8) kuriamos aplinkos kokyb÷, ergonomiškumas, ilgaamžiškumas;
• 9) Europos Sąjungoje sertifikuotų statybos ir apdailos medžiagų ir gaminių naudojimas;
• 10) naujų technologijų, medžiagų naudojimas;
• 11) tinkama ir patogi naudoti planin÷ statinio struktūra;
• 12) originalus meninis, estetinis aspektas ir įvaizdis;
• 13) funkcionalumas, lankstumas (vidin÷s pastato struktūros transformacijų galimyb÷);
• 14) architektūrin ÷s id÷jos vientisumas, sprendinių kompleksiškumas;
• 15) architektūrini ų formų ir erdvi ų derinimas įkomponuojant dail÷s ir kitų meno rūšių

kūrinius, siekiant architektūros ir meno sąveikos;
• 16) kitus architektūros kokyb÷s kriterijus, nustatytus kituose teis÷s aktuose ar 

dokumentuose.



• architektūros kontekstualumas, statinio ar urbanistinio komplekso ir 
kraštovaizdžio derm÷;

• architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo 
verčių išsaugojimas;

• originalus meninis, estetinis aspektas ir įvaizdis;

• architektūrin ÷s id÷jos vientisumas, sprendinių kompleksiškumas;

• architektūrini ų formų ir erdvi ų derinimas įkomponuojant dail÷s ir kit ų meno 
rūšių kūrinius, siekiant architektūros ir meno sąveikos;


