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Kauno dainų slėnis nuo pat XX a. vid. gerai žinoma Dainų švenčių, ir poezijos vakarų bei 

kitų kultūrinių renginių vieta Ąžuolyno parke. Šią teritoriją puikiai žino ne tik visi kauniečiai, bet ir 

lietuvių liaudies muzikos klausytojai, organizatoriai bei dalyviai visoje Lietuvoje.  

Autorius architektas Vladimiras Zubovas švelniai pažvelgė į Ąžuolyno pakraštyje esančią 

teritoriją, natūraliai susiklosčiusius šlaitus, gamtinį karkasą ir nuo pat pradžių ši teritorija buvo labai 

jautriai suprojektuota, maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos. Net ir atliekant teritorijos 

rekonstrukcijas, niekada nebuvo pamirštas svarbiausias šios vietos aspektas – bioniško tūrio 

įsiliejimas į gretimybes.  

1.1 Esama situacija ir jos įvertinimas 
 

1,11 ha Kauno Dainų slėnio teritorija yra visuomeninės paskirties, Tunelio g. 37. Dainų 

slėnis ribojasi su Kauno Ąžuolyno parku ir judria Tunelio g, iš kurios yra pagrindinis patekimas į 

teritoriją, prie įvažiavimo yra apie 50 vietų parkavimo aikštelė.  

Analizuojama teritorija yra centrinėje miesto dalyje, Kauno Ąžuolyno parko pietuose, 

kultūros paveldo vertybėmis gausiame areale.  Pats Dainų slėnis taip pat yra svarbus visuomenei 

objektas ir sklypas priskiriamas kultūros paveldo objektams. Unikalioje gamtinėje terpėje, slėnyje, 

įkurdinta tradicinių švenčių ir koncertų erdvė jau yra tapusi svarbia tautinės kultūros dalimi,  

kultūrinių reiškinių įprasminimo ir įamžinimo vieta, įsikūrusi greta lankytinų miesto objektų, tokių 

kaip Ąžuolyno  parkas, Lietuvos zoologijos sodas,  Kauno sporto halė, S.Dariaus ir S.Girėno 

stadionas. Tačiau Dainų slėnio statiniai ir kita infrastruktūra yra stipriai susidėvėję ir pasenę 

morališkai, todėl norint šią erdvę paversti aktyviai lankomą ir naudojamą, būtina ją renovuoti ir 

atgaivinti. 

1.2 Planuojamoje teritorijoje esami statiniai, inžineriniai tinklai 
 

Į naujai formuojamą sklypą patenka kultūros paveldo objektas - dekoratyvinė skulptūra 

„Jaunystė“ (un.k.14985).  Nėra jokių įregistruotų pastatų, tik inžineriniai statiniai - tribūnos. 

Iš Ąžuolyno parko pusės teritorija apribota asfaltuotais pėsčiųjų takais, betoniniais laiptais. 

Iš parkavimo pusės - cementinių plokščių taku. Slėnio viduryje yra cementinės dangos aikštė, kuri 

ribojasi su žiūrovų ir estradinėmis tribūnomis, šios įrengtos šlaituose iš gelžbetoninių atramų. 

Estradinėse tribūnose įrengtos  23-24 medinių konstrukcijų sėdimos eilės, žiūrovų tribūnose po 62-
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64 eiles. Pagalbiniai konstrukciniai elementai naudojami iš metalo ir gelžbetonio – borteliai, vėliavų 

stiebai, turėklai, stulpai garsiakalbiams ir kt įrangai.  

Į teritoriją atvesta elektra, praeina magistralinė lietaus kanalizacija, kuri surenka vietinio 

upelio vandenį ir paviršinius vandenis iš esamos lietaus kanalizacijos. Planuojamą teritoriją kerta 

miesto ryšių tinklai.  

 

1.3 Planuojamos teritorijos gamtinis karkasas 
 

Planuojama teritorija yra apsupta gausybe medžių, kurie prasitęsia naujai formuojame 

sklype. Jie uždengia apie trečdalį teritorijos. 6 medžiai auga tribūnose ar laiptų aikštelėse, likusi 

medžių dalis išsidėstę šlaituose. Daugiausiai tai liepos ir ąžuolai, keletas alksnių, klevų. 

Šį unikali teritorija yra išskirtinė susiformavusiais šlaitais – žemės paviršių skirtumas yra 

apie 28 metrus. Tiek žiūrovų, tiek estrados tribūnų zonose žemės paviršiaus nuolydis yra apie 20 

laipsnių. Slėnio apačioje  yra  suformuota plokštuma, kurioje įrengta apie 930 kv. m ploto aikštė. 

 

2.1 Projektiniai pasiūlymai. Pagrindinė idėja 
 

Pagrindė teritorijos idėja – išlaikyti autoriaus minčių tęstinumą ir naujai projektuojamus 

statinius įlieti į esamą kontekstą taip, lyg nauji statiniai būtų natūraliai išsivystę susiklosčiusiame 

gamtiniame karkase. Stengiantis išvengti žalos esamiems želdiniams ir šlaitams, numatomi aplinkos 

pokyčiai turi būti minimalūs ir gerai įvertinti.  

Projektavome nestatiškus, bet vizualiai “judančius” tūrius, suskaidytus pagal estradų bei 

šlaitų aukščius. Statinių proporcijos apgalvotai suskaidytos smulkesnėmis dalimis, stengiantis 

aplenkti esamas medžių grupes, išvengti monotonijos ir per didelio tūrio įspūdžio. Tam, kad 

priartėtume arčiau gamtos ir sustiprintume natūralumo pojūtį, numatome tiek konstruktyvui, tiek 

apdailoms natūralias medžiagas – apželdinti stogai, apželdintos mini tribūnos, klijuoto medžio sijos, 

medinės plokštės, mediniai suolai ir gelžbetoniai elementai.  
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2.2 Sklypo funkcinis zonavimas ir sutvarkymas 
 

Sklypo funkcinis zonavimas išlaikomas labai artimas dabartiniam,  naujai atsiranda 

aptarnavimo privažiavimas. Viena priešais kitą esančios aktorių ir žiūrovų tribūnos gražiai atriboja 

žiūrovų ir dalyvių srautus. Tarp tribūnų automobilių aikštelės yra projektuojamas naujas 

aptarnaujantis pastatas su operatoriaus patalpa, tualetais ir kasa, kaip ir priklauso – pasitinkantis 

pagrindinį žmonių srautą. Vieta išlaikoma ta pati, kaip ir esamų tualetų. Tad perkelti inžinerinių 

tinklų nereikės.  

Greta žiūrovų tribūnų naujai projektuojamos mini terasos, iš kurių galėtų stebėti renginius 

žiūrovai, netelpantys tribūnose ar norintys laisviau judėti. Šios terasos talpins žmonių iki 153.  

Numatomas papildomas techninis įvažiavimas po estrados tribūnomis dalyviams ir 

aptarnaujančiam personalui. Operatorinės aikštelės  vieta taip pat nekeičiama.  

 

Technoekonominiai rodikliai: 

1. Sklypo plotas – 1,11ha 

2. Sklypo užstatymo plotas – 2407 m2 

3. Sklypo tankumas – 21% 

4. Skypo intensyvumas – 5% 

5. Kietų dangų plotas - 2919 m2 

6. Apželdintas plotas – 8920 m2 

7. Statinių aukštingumas: 

7.1 Žiūrovų stoginės  - 4,5 /6,5m 

7.2 Dalyvių stoginės – 9,3/18,40m 

7.3 Kasų pastato – 5,4m 

8. Žiūrovų skaičius tribūnose – 6240 vnt 

9. Žiūrovų skaičius terasose – 153 vnt 

10. Dalyvių skaičius tribūnose – 1360 vnt 

 

Pagrindinės aikštės danga keičiama į betoninę, projektuojami laiptai - betoniniai, takai - 

betoninių trinkelių dangos. Kur reikalinga, įrengiami betoniniai borteliai. Turėklai – metaliniai. 

Apšvietimo elementai, suoliukai, šiukšliadėžės, reklaminiai stendai, dviračių saugyklos iš 

antivandalinių medžiagų.  
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2.3 Statinių funkcinis zonavimas ir architektūra 
 

Naujai projektuojamų tribūnų tūriai projektuojant buvo traktuojami kaip bionikos dalis. 

Skirtingų konfigūracijų ir dydžių stogai buvo išdėstomi atsižvelgiant į suformuotus šlaitus, jų 

aukščius, medžių grupes. Uždengiamos ne tik estrados tribūnos, bet dalis žiūrovų taip pat – taip 

siekiant bent dalinai apsaugoti žiūrovus nuo nepalankaus klimato. Po šiais stogais įrengiamos VIP 

terasos.  

Siekiant lengvos ir grakščios architektūros buvo naudojamos atitinkamos medžiagos ir 

sprendiniai – gembinio tipo stogų konstrukcijos, kurios stovi ant vienos ašies atramų, lyg medžių 

grupės susiliejančios savo lapijomis – stogais, lyg nesibaigianti ir per girias nuaidinti daina.   

Stogus laikantis konstruktyvas – klijuoto medžio, stogų dangos – apželdintos. Naudojamas 

naujų technologijų apželdinimas, kuris yra kur kas lengvesnis tiek fiziškai, tiek optiškai. Apželdintų 

stogų visuma tik dar labiau sujungia ir pabrėžia vientisumo ir natūralumo temas.  

Po dalyvių tribūnomis pirmame aukšte projektuojamos pagalbinės patalpos aktoriams ir 

renginių dalyviams: grimo, persirengimo kambariai, sanmazgai ir poilsio zonos. Išėjimai iš 

pagalbinių patalpų numatomi abejose tribūnų pusėse.  

Rūsyje numatomos sandėliavimo ir techninės patalpos. Numatomas patogus privažiavimas 

ir išėjimais iš abiejų pastato pusių.  

3.3 Transporto ryšiai 
 

Projektuojama teritorija išsidėsčius prie judrios, B1 kategorijos Tunelio gatvės, kurioje 

eismas vyksta keturiomis eismo juostomis su skiriamąja žalia juosta. Ši gatvė jungiasi su 

geležinkelio ir autobusų stotimis, M. K. Čiurlionio tiltu ir Europos prospektu, kitoje  pusėje su 

K.Baršausko g., Pramonės pr. ir R.Kalantos g. Iš Ąžuolyno parko slėnis pasiekiamas esamais 

asfalto takais pėsčiomis ar dviračiu. Tunelio g. taip pat turi šaligatvius, tačiau dviračių infrastruktūra 

neišvystyta.  

Prie Dainų slėnio, Tunelio gatvės inventorinėje sudėtyje yra įrengta apie 50 vietų lengvųjų 

automobilių stovėjimo ir 10 vietų autobusų aikštelė su dviem įvažiavimais/išvažiavimais, taip pat 

abipus gatvės yra viešojo transporto stotelės. Įvažiavimas į sklypą detaliuoju planu išlieka tas pats - 

iš aikštelės, esančios prie Tunelio g.  

Išskirtiniam visuomeniniam objektui, tokiam kaip Dainų slėnis, lankytojų automobilių 

stovėjimo vietų  normos statybos  techniniuose  reglamentuose yra neapibrėžtos. Objektas gali būti 

įvardinamas kaip viena iš žmonių susibūrimo vietų - vasaros koncertų estrada, tačiau tokios 
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kategorijos reglamente nėra. Tad projekte priimta, kad didžioji lankytojų dalis atvyks viešuoju 

transportu arba naudosis esamomis parkavimo aikštelėmis, išsidėsčiusiomis aplink Ąžuolyno parką.  

Pagal projektą, naujų dviračio takų Dainų slėnyje neprojektuojame, numatoma tik ateityje 

taką įrenti lygiagrečiai Tunelio gatvei. Pėsčiųjų takų plėtra taip pat nenumatoma, išskyrus vieną 

papildomą taką slėnio prieigose, vedantį tiesiai į viršutines naujai įrengiamas tribūnas. Būtina 

paminėti, jog visi takai rengiami atsižvelgiant į visus žmonių su negalia poreikius. Žinant, jog labai 

sudėtinga įrengti papildomus keltuvus per visą tribūnų aukštį, neįgaliesiems bus pritaikytos vietos 

apatinėse terasose (atvykstantiems iš Tunelio gatvės pusės) bei viršutinėje eilėje, specialiai 

pritaikytose dengiamose nuo atmosferinių kritulių patalpose (atvykstantiems iš Ąžuolyno pusės). 

 


