
PIETUMS METAS 

aiškinamasis raštas 

 

1.Urbanistinė situacija  

 

     Aukštosios Fredos teritorija autorių nuomone negali būti suvokiama nereaguojant į 

bendrą Kauno miesto urbanistinę – erdvinę struktūrą. Mieste gamtiškai susiformavusios, 

Šilainių, ir Aleksoto  kalvos su potencialiomis jungtimis sudaro bendrą sistemą. Žaliakalnis 

turi Prisikėlimo bažnyčią, nuo kurios atsiveria miesto panoramos, o Šilainių ir Aleksoto 

kalvos  aiškių apžvalgos taškų neturi. Projekte numatoma vystyti naujos teritorijos 

Aukštojoje Fredoje užstatymą atsižvelgiant į minėtą struktūrinį miesto modelį. Siekiama 

atverti regyklas į senamiesčio, naujamiesčio ir stoties rajonus. Šiuo metu Aleksoto 

seniūniją su miesto centro pakraščiais jungia tik M. K. Čiurlionio ir Aleksoto tiltai, todėl 

patekti į Aukštąją freda – užtrunka. Išvada – trūksta aiškios fizinės jungties tarp Aukštosios 

Fredos Nemuno salos. 

        

2. Urbanistinė vizija 

 

     Projekte kuriama visapusiška jungtis prasideda nuo Prisikėlimo bažnyčios. Leidžiantis 

Žaliakalnio funikulieriumi, pasiekiama Vienybės aikštė,  o einant pietų kryptimi  kertama 

Laisvės alėja. Netoliese pasiekiama Nemuno sala ir jos visuomeninis centras - Žalgirio 

arena. Salos jungtis įmanoma tuo atveju, jeigu palei Nemuną įsikūrusi KG pramonės 

teritorija numatytų konversinę plėtrą: Taip būtų humanizuotas dabartinis rajonas, o 

Nemuno krantai „kalbėtųsi“.  

     Konversinėje pramonės teritorijoje  sukuriama lokali urbanistinė viešoji erdvė, o 

suprojektuotu funikulieriumi numatoma galimybė užkilti į Aukštosios Fredos naująjį 

mikrorajoną. Ši vizija numato, jog tiesiausiu keliu miesto centrą būtų  pėstysis pasiektų vos 

per 20-30 minučių.   

3.Teritorijos panaudojimas  

     Naujai projektuojamo urbanistinio komplekso prieigose numatoma nauja miesto 

dominantė – aukštybinis, komercines ir gyvenamąsias funkcijas talpinantis pastatas. Jo 

unikalumą lemia susiformavusi gamtinės aplinkos reikšmė. Pastatas atsidurtų ant lengvai 

nuo apatinės Kauno dalies apžvelgiamo šlaito viršaus. Pastato – dominantės atsvarai 

formuojama erdvė priešais jį. Tai naujoji miesto aikštė, pasibaigianti visuomenines 

funkcijas (teatro, kultūros rūmų salė) talpinančia dominante. Ši urbanistinė ašis turi 

nesunkiai įveikiamą iššūkį. Pirmiausia, fizinė jungtis reikalauja įveikti tarpeklį. Lietuvos 

pavyzdžiu jau yra įgyvendinti apžvalgos takai bei trasos, todėl šioje teritorijoje būtų  

sukurta atraktyvi pridėtinė vertė. 

     Pačios aikštės liestines sudaro svarbiausių funkcijų pagal rajono poreikį talpinimas, o į 

šalis pastatai nutrupėja. Projekte pateikiama kvartalų sistema sudaro aiškią rajono 

dalinimo struktūrą. Siekiama pratęsti patogias kelių infrastruktūros jungtis, o kvartalo 

dydžius numatyti pagal Kaunui budingą mastelį.   



     Rytinėje aikštės dalyje prie Lakūnų plento kuriamas urbanistinis kompleksas, kuriame 

galėtų įsikurti prekybos centrai kitos reikalingos parduotuvės. Rytinėje dalyje numatomas 

edukacinis kompleksas – švietimo įstaigos su reikalingom sporto salėmis ir atletams ruošti 

sporto kompleksas su futbolo aikštynu ir bėgimo takais. Prie Europos prospekto 

numatomos komercinės paskirties ir gyvenamieji kvartalai. Didžiulis Helisotos gamyklos 

pastatas konvertuojamas į aviacijos muziejų, pristatant išraiškingą lokalią dominantę. 

4.Kultūros paveldo objektų panaudojimas 

     Teritorijoje siekiama išsaugoti visi į Kultūros paveldą įtraukti pastatai.  Didžiajai jų daliai 

siūloma keisti paskirtį. Pavyzdžiui pastatą u.k. kodu 35058 paversti komerciniu, įrengiant 

biurus, nekeičiant jo architektūrinės - estetinės vertės. Pastatų kompleksui u.k. 30516 - 

pagal galimybes pritaikyti edukacinei veiklai dirbtuvių angaruose įrengiant sporto sales, o 

buvusiuose administraciniuose pastatuose įrengti mokomąsias klases. Pastate u.k. 16583  

- išreikšti pagarbą S. Dariui ir A. Gustaičiui įkuriant muziejų.  Sandėlių kompleksą u.k. 

26596 -  įtraukti į bandomų gaivinti Kauno fortų ansamblį kaip Kauno karinio miesto – 

tvirtovės dalį.  

 

5. Išvadų vietoj  

 

     Aukštosios Fredos teritorijos neįsivaizduojame kaip atskiro miesto darinio. Manome, jog 

teisingai identifikuota miesto gamtinė bei urbanistinė struktūra leidžia priimti teisingiausius 

sprendinimus ieškant fizinės jungties su jau sukurtu centru. Pietinė miesto dalis gali 

nesudėtingai tapti naujuoju miesto centru, įrodytose vietose etapais įgyvendinant siūlymus. 

Projekto teritorijoje numatomos kvartalų paskirtys gali kisti, tačiau siūloma nepamesti 

vizualaus bei koncepcinio modelių. Taigi, kaip teigia projekto devizas, pietums išaušo 

metas. 

 

-projekto autoriai.   

 

 


