
Kaip sakė Ciceronas, „atsargiai veikti yra svarbiau, negu išmintingai samprotauti...“, todėl 
šis raštas nebus ilgas...

Projektas „B Á L T À“ yra diplomatiškas prisilietimas prie aikštės erdvės laikantis nuosta-
tos „svarbiausia nepakenkti“. Nepaisant daugelio chaotiškų, padrikų dalykų, kurie daugeliu 
atvejų yra susiję su mažosios architektūros ar dizaino klausimais, aikštės erdvė yra tvirtai 
susiformavęs erdvinis miesto struktūros elementas. Šiuo projektu autoriai nori susistem-
inti aikštės struktūrą, erdviškai išplečiant aikštės ribas, kuri amžių bėgyje transformavosi 
mažėjimo linkme (žiūr. aikštės istorinės raidos schemas).

Esminė šio konkursinio darbo nuostata yra eliminuoti iš aikštės automobilius, jų tranzitinį 
judėjimą. Kitaip tariant, palikti teritoriją „švarią“ ir ant šio pagrindo kurti Rotušės aikštės 
koncepciją, siūlant aiškią erdvinę struktūrą, scenarijus, naujas formas ir kitus su tuo susiju-
sius sprendinius. 
 Senamiestyje autotransporto eismas perorganizuojamas vengiant tranzitinio judėjimo 
jame, paliekant tik kvartalų (gyvenamosios ir komercinės funkcijos) ir Rotušės aikštės 
(komercinės ir kultūrinės funkcijos) aptarnavimui skirtus traktus. Šiuo sprendimu pasiekia-
mas transporto srauto sumažėjimas senamiesčio erdvėse, taip suteikiant daugiau laisvės 
prioritetiniams pėsčiųjų ir dviratininkų srautams bei sukuriama patrauklesnė erdvė gyventi, 
dirbti ir pramogauti.  
 Aikštė aptarnaujama dviem privažiavimais: Muitinės ir A. Jakšto gatvėmis. Panaikinus 
eismą aikštės perimetru, Pietinė senamiesčio dalis (ribojama Rotušės aikštės bei Prieplau-
kos, Muziejaus ir Aleksoto gatvių) autotransportu pasiekiama vienpusio eismo gatvėmis: 
Jėzuitų skersgatviu ir Prieplaukos krantine. Tuo tarpu, kitų aplinkinių kvartalų eismo organi-
zavimas lieka nepakitęs.
 Rotušės aikštės automobilių statymo poreikiui išpildyti skiriama stovėjimo aikštelių 
zona šiaurinių senamiesčio prieigų („Lituanicos“) dalyje. Šioje vietoje yra numatyta požeminė 
automobilių stovėjimo aikštelė, o iki „Lituanicos“ kvartalo vizijos realizavimo, norint išvengti 
esamų aikštelių ir aplinknių gatvių perpildymo, siūloma esamą autobusų apsisukimo aikštelę 
skirti automobiliams statyti, autobusus perkeliant į išplatintą Jonavos gatvės atkarpą (šalia 
dabartinės autobusų stovėjimo aikštelės). Autobusų eismą šiame kvartale siūloma organi-
zuoti ratu aplink „Lituanicos“ kvartalą taip išnaudojant mažai apkrautą ir pakankamai plačią 
Jonavos gatvės dalį esančią senamiestyje.

Naująjį Rotušės aikštės vaizdą kurtų 4 erdvinės (funkcinės) zonos:  
 • Didžioji
 • Rotušės 
 • Poetų 
 • Pilies

Kiekvienai iš jų numatyta savita funkcinė, vizualinė ir emocinė misija. 

Didžioji erdvė – atvira didelė erdvė, kurią formuoja aiškiai nubrėžta želdinių, Rotušės ir 
paviljono linija bei nuo medžių šešėlių atidengti aplinkinių namų fasadai. Ši zona su suformu-
otu nedideliu nuolydžiu tinkama didesnės apimties renginiams bei stipriai išryškina Rotušės 
pastatą ir kuria naują „Rotušės aikštės“ įvaizdį. Atvira tranzitiniam pėsčiųjų judėjimui nuo 
miesto (Laisvės al., Vilniaus g.) į Daugirdo gatvę link Nemuno krantinės, Santakos parko, ir 
„Daugirdo“ amfiteatro.



Formuojama pusrutulio formos plastiško paviršiaus „kalvelė“ sukuria aiškią zoną pagrindi-
nei vasaros kavinių sankaupai išilgai rytinės aikštės kraštinės. Taip sukuriama jauki erdvė 
kavinių lankytojams jų neatskiriant nuo aikštės erdvės, tuo pačiu išvalant aikštę nuo preten-
zingos kavinių paviljonų architektūros.

Rotušės erdvė – lengvai spalviškai ir reljefiškai akcentuota, su mintimi pabrėžti statinio 
architektūrą ir svarbą aikštės kontekste.

Poetų erdvė -   uždaresnio charakterio, smulkesnio mastelio ir architektūrinių formų aikštės 
dalis, skirta žmonių susitikimui ir bendravimui, kamerinio pobūdžio renginiams bei poilsiui. 
Gausiausiai apželdinta visos aikštės dalis, - suteikianti paunksmę karštą vasaros dieną bei 
užuovėją šaltą žiemą. Čia numatytos vietos esamiems aikštėje paminklams (taip pat yra 
galimybė ateityje pastatyti ir naujų). Pagrindinis šios erdvės akcentas bei jungiamasis el-
ementas – bendruomenės stalas, kuris tarnauja ne tik kaip atsisėdimui skirtas suolelis, bet 
ir kaip žmonių susitikimo, bendravimo ir švenčių vieta. 
                        
Pilies erdvė -  aiškiausiai funkciškai išreikšta dalis. Atsižvelgiant į kai kurias tradicinės 
miesto rotušės funkcijas, turistų srautus nuo Kauno pilies, čia palikta galimybė automobilių 
įvažiavimui ir nedidelio jų kiekio statymui. Taip pat šioje zonoje projektu siūloma vieta nau-
jam pusiau atviram statiniui - paviljonui (turistų informacijos centras, kavinukė, dviračių sau-
gykla, wc, lauko židinys), kurio architektūrai būdinga senamiesčio vidaus erdvių architekton-
ika. Statinio tūris lengvas, senamiestyje derančių formų. Taip pat šioje erdvėje palikti beveik 
visi šiuo metu augantys želdiniai, o paviljonas priderintas prie esamos situacijos, leidžiant 
medžiams laisvai augti per perdangoje esančias angas. Taip pastatas puikiai įsilieja į jį 
supančią istorinę ir gamtinę aplinką.

Apšviečiant Rotušės aikštę siūloma atsisakyti šviestuvų stovų, šviesos srautus koncen-
truojant ties pastatų fasadais ar kitais architektūriniais elementais. Autorių nuomone, toks 
metodas subtilesnis, perimetriškai pabrėžiantis aikštės erdvę, ribas, o tuo pačiu ir vertingą 
įvairių laikotarpių architektūrą.

Dangų koncepcija Rotušės aikštėje tiesiogiai remiasi ankščiau paminėtomis 4 erdvinėmis-
funkcinėmis zonomis. 
 Didžiojoje erdvėje numatoma asketiška šviesaus faktūrinio betono danga, be ryškių 
atspalvių ir grafinio sudalinimo, taip siekiant maksimaliai sutelkti dėmesį ir aikštę supančią 
istorinę aplinką. Taip pat danga yra paranki siekiant išgauti plastišką paviršių, yra ilgaamžė 
bei - turint omenyje didelį dengiamą plotą – nebrangi. 
 Rotušės erdvėje numatoma šviesaus akmens danga, taip šią erdvę ir pačią rotušę 
aiškiai išskiriant iš visos aikštės, suteikiant jai švarumo, solidumo ir svarbumo įvaizdį. 
 Poetų ir Pilies erdvėse sąmoningai parinkta to paties charakterio tamsaus faktūrinio 
betono plokščių danga, siekiant pabrėžti ir įrėminti tarp jų esančią baltą Rotušę.


