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STATYBOS VIETA Čiurlionio g.25, Kaunas 
 

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 
Žemės sklypo plotas 0,5600 ha 
Intensyvumas po rekonstravimo 45 % 
Tankumas po rekonstravimo 35 % 

 
SKLYPO SAVININKAS                      Nuosavybės teise priklauso: 

Lietuvos Respublika, a.k.111105555 
Valstybinės žemės panaudos sutaris- Kauno miesto savivaldybė 

 
 
NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO        Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22149, U30) 
OBJEKTO DUOMENYS 
 
STATINIŲ BENDRIEJI  RODIKLIAI  1. Visuomeninės paskirties pastatas  VIEŠASIS PAVILJONAS SU AUTOMOBILIŲ 

SAUGYKLA 
1.1 Iki 500 žmonių 
1.2 Pastatų bendras plotas. Viešasis paviljonas 2500,0 m2, 

požeminė automobilių saugykla 2000,0 m2 
1.3 Aukštų skaičius 2+M+R 
1.4 Pastato aukštis iki karnizo 8,50 m, iki kraigo –12,50 m  
1.5 Energetinio naudingumo klasė A++ 
1.6 Akustinio komforto sąlygų klasė C, patalpose B 
1.7 Atsparumo ugniai laipsnis I 

 
STATINIŲ APRAŠYMAS                              Projektuojamų pastatų ir statinių išorės apdailos medžiagos – plytų mūras, termo 

mediena, aliuminio stiklo vitrinos 
Projektuojamų pastatų spalva – natūrali šviesaus mūro, natūrali šviesaus medžio . 
Projektuojamų pastatų konstrukcijos -  gb kolonos, gb perdangos, kompozicinės 
medžio/metalo sijos, kolonos -arkos, mūro sienos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

0.1 Projekto tikslas 
Konkursinio Projekto AGORA tikslas: pateikti Urbanistinę Kauno Naujamiesčio kvartalo Nr 194 sutvarkymo viziją, 

sukuriant Viešojo paviljono su automobilių saugykla urbanistinį- architektūrinį kompleksą, moderniai užbaigiantį šį XIX -XX a. 
užstatytą kvartalą. Tiek šio kvartalo, tiek kitų supančių kvartalų pastatų architektūra labai įvairi, atspindinti skirtingus 
laikotarpius, vyravusius architektūrinius stilius bei ekonomines statytojų galimybes. Tačiau jų visuma sudaro unikalią 
vienovę, būdingą miestų stočių rajonams, suteikia gyventojams “Genius loci“ įprasmintą pasididžiavimą šia Kauno 
Naujamiesčio vieta: Girstupio upelio slėnio ir Žaliakalnio šlaitų reljefas, gausi augmenija bei paveldinė Kauno Tunelio, 
Geležinkelio ir Autobusų stočių  bei kitų statinių architektūra. 

Stoties turgus – tradicinė prekybos vieta Naujamiestyje. Deja turgus neturi tam specialiai pastatytų statinių, tokių 
kaip turėjo kiti Kauno turgūs. Pritaikytas prekybai Planetos kino teatras tiek urbanistiškai, tiek architektūriškai ir funkciškai 
nesudaro darnios, vizualiai patrauklios vienovės miesto audinyje. 

Tokioje istoriškai/architektūriškai daugiaplanėje terpėje siekiama sukurti kompleksą, kurio vidaus ir lauko erdvių 
viešas naudojimas organizuotų kvartalo gyvybingumą. Sukurtas Viešojo paviljono pastatas ir jo aplinka – vidaus ir lauko 
erdvės teiktų žmonėms naujas, įviariapuses bendravimo galimybes, keltų aplikos architektūrinę kokybę, kūrybiškai veiktų 
miestovaizdžio formavimą. 

Tausojamasis teritorijos naudojimas – tinkamiausias režimas, kuriuo nustatomos gairės saugoti nustatytas vietovės 
urbanistines, architektūrines bei gamtines vertingasias savybes. 

Projekto uždaviniai 
- urbanistinio stuburo –kvartalo vidaus erdvių sistemos – energetinio gyvybingumo pozicionavimas; 
- viešųjų erdvių kūrimo poreikio ir galimybių tikslinimas; 
- ryšių su Geležinkelio ir Autobusų stotimis stiprinimas; 
- ryšių su miesto želdynų sistema –Ąžuolyno parko/ Žaliakalnio teritorijos prieigų integravimas, miesto centro 

“priartinimas”  išreikštais dviračių bei pėsčiųjų ryšiais. 
Projekto tikslas – sukurti ne atskirai gyvenantį pastatą, bet unikalų daugiafunkcinį kompleksą, apjungiantį 

gyventojų, verslo atstovų, turistų bei miesto svečių  interesus ir veiklas, nuo produktų ir jų gamybos patirčių mainų iki 
dalinimosi socialinėmis emocijomis,  kultūriniais atradimais. Projektuojamas pastatas – tai ne tik Lietuvos  ūkininkų ir 
amatininkų, gamintojų mainų  produktų įsigijimo vieta - ugdoma unikali miesto kultūra, užtikrinama demokratiška aplinka. 

 
0.2 Projekto urbanistinė idėja 
Uždavinys – įsijungti, papildyti unikalią Kauno Naujamiesčio dalį -Stoties kvartalą (keli bendrais ryšiais sujungti 

kvartalai). 
 
0.2.1 Aplinka ir ryšiai 
Esama šios miesto dalies urbanistinės stuktūros funkcinė ašis - tai vektorinė erdvė nuo Geležinkelio stoties link 

Autobusų stoties – Vytauto prospektas. Jai statmena M.K.Čiurlionio gatvės ašis jungia svarbiausius Kauno kraštovaizdžio 
gamtinius elementus: Nemuno slėnį ir Žaliakalnio šlaitus. Šios Vektorinės erdvės yra ir vizualinės ašys. Taigi planuojamo 
Viešojo paviljono vieta yra svarbi tiek gatvių išklotinėse, tiek planuojamo kvartalo urbanistinės įdėjos – vieningos vidinės  
viešosios erdvės sukūrimui. 

Urbanistinė įdėja grindžiama tiek funkciniais ryšiais (pėsčiųjų bei transpoto srautai), tiek emociniais (vizualiniais) 
ryšiais. Jei norime sukurti pilnavertes viešasias erdves (vadinkime jas energetinias pulsarais), - jos turi būti užpildytos 
įvairiapusėmis veiklomis, skirtingais scenarijais. Veikla šiuose erdviniuose pulsaruose turi būti intensyvi tiek ryte, tiek vakare, 
tenkinti įvairias gyventojų grupes. Ryšys tarp šių pastatų, statinių ir erdvių turi būti ne pasyvus, bet aktyvus, įtraukiantis ne tik 
aplinkinius gyventojus, bet ir miestiečių bendruomenę, miesto svečius. Vektoriuose, jungiančiuose aktyvias viešasias 
(uždaras ir atviras erdves) turi būti išvystyti poilsio objektai (infrastruktūra, apšvietimas), sutvarkyti pagal darnaus dizaino 
reikalavimus pėsčiųjų ir dviračių takai. Stoties turgaus kvartalą pasiekianti dviratininkų trąsa yra aktyvi miesto žaliųjų plotų 
(Ąžuolyno parko ir Panemunių takų) jungtis.Taip pat reikia pasiruošti priimti dviratininkus, atvykstančius iš Geležinkelio ir 
Autobusų stočių. 

Projekte siūlomi kvartalo vidaus ir lauko erdvių panaudos scenarijai, skirtingi pagal paros laiką, pagal metų sezonus 
ir didžiasias metų šventes,- tai pritrauks visų amžiaus ir skirtingų interesų grupių lankytojus. Sudaromos galimybės 
sambūriams ir kasdieniam bendravimui, smaguriaujant šviežiu maistu, gali būti rengiami proginiai koncertai, įvykiai, parodos, 
mugės, varžybos, konkursai. 

Vidaus ir lauko aikščių sistemą (energetinis pulsaras kvartalo viduryje) siūloma stiprinti, tikslingai į ją kreipiant 
prieigas/vektorius iš visų kvartalo pusių (dizainiški kvartalo Vartų elementai). Yra svarbi teritorijos vizualinė ašis, susidaranti 
per pagrindinio Viešojo paviljono pastato vidaus erdvę. Ši vizualinė ašis atveria M.K.Čiurlionio gatvės perspektyvą į kvartalo 
vidaus aikščių erdves, o pastarosios tampa apžvelgiamos jau nuo įėjimo iš Čiurlionio gatvės. 

 
 
 
 



 
 

0.2.2 Morfotipai ir dominantės 
Pagal paveldo dokumentus (Kauno Naujamiestis Un.k. K.V.R 22149, U30) teritorijai nustatytos vertingosios 

savybės: užstatymo tipas – perimetrinio užstatymo XIXa. II p.-XX a. I p.1-3 a.pastatais pagal Vytauto pr., M.K.Čiurlionio, 
Girstupio ir Šaulių g. 

Pagal dokumentus ir natūroje matome, kad perimetrinis užstatymas pilnai nesuformuotas. Septintam dešimtmetyje 
pastatytas modernus brutalistinės architektūros kinotetras “Planeta” (dabar prekyvietė) dominuoja kvartale pagal tūrį, tačiau 
pažeidžia perimetrinio užstatymo liniją, suformuodamas neproporcingą erdvę prieš pastatą. Kartu ši erdvė turi funkcinį 
pateisinimą, kaip įeiga į pastatą ir autobusų sustojimo aikštelės bei požeminio perėjimo per M.K.Čiurlionio g./Vytauto pr. 
perėją. Kvartalas neturi tinkamos vizualinės dominantės apžvelgiant tiek iš konkurso sąlygose  nurodytų apžvalgos taškų, 
tiek iš miesto svečio pirmo ir svarbiausio apžvalgos taško – geležinkelio stoties įėjimo terasos. Neabejotina miestovaizdžio 
vertybe yra simetriška dviejų kampinių paveldinių Vytauto pr. pastatų įrėminta perspektyva.Todėl perimetrinis kvartalo 
užstatymas turėtų būti baigtas formuoti taip, kad nepažeisdamas M.K.Čiurlionio g. perimetrinio užstatymo principo, vis tik 
būtų atpažįstamas kaip semantinis pastato – Viešojo paviljono, svarbaus miestui, ženklas. 

Koncepcijos esmė – sodrinamą urbanizuotą kvartalo viešąją erdvę (energetiniai pulsarai ir aktyvūs jungiantys 
vektoriai) bei aplinkos želdynų bei kitų “žaliųjų struktūrų„ erdvę aktyviai įtraukti į  Viešojo paviljono statinio prieigų bei 
rekreacinių – poilsio - mainų viešųjų erdvių sistemą. Teisingai motyvuojant pastato reikšmę Kauno Naujamiesčio struktūroje 
–naujas Viešojo paviljono “AGORA “ pastatas projektuojamas lakoniškas, ženkliškas ir funkcionaliai atpažįstamas. 

 
0.3 Sklypo planas 
Sklypo dokumentuose pateikiama stichiškai susiformavusi erdvinė Kauno stoties turgaus teritorijos sandara. Sklypo 

teritorija yra komplikuota , perimetras apspręstas kaimyninių sklypų konfigūracijos , esamų teritorijos praėjimų ir 
pravažiavimų. Teritorijoje yra viena Kauno Naujamiesčio vertingoji savybė – Girstupio upelio vagos vieta ( upelis 
kanalizuotas sovietmečiu) 

0.3.1.Viešųjų erdvių sistema.Erdvių naudojimo scenarijai 
- Sklype sukuriama vieninga jungianti kvartalo viešųjų erdvių kompozicija. 
Pagrindinė, uždara viešoji erdvė A, - tai Viešojo paviljono halės erdvė. Pastato ženkliškumas ir svarba yra 

dominuojantys kvartalo erdvinėje kompozicijoje. Pagrindinė įeiga nuo M.K.Čiurlionio g. -kaip  kertanti ašis (vektorius )veda į 
antrąją atvirą erdvę B ,- tai renginių aikštės erdvė, pereinanti  amfiteatrą ir vektoriškai jungianti lauko paviljonus su Lauko 
prekybos erdve C. 
Labai svarbūs yra vektoriai, jungiantys vidaus erdves su išorės prieigomis. Ypač akcentuojamos trys pagrindinės prieigos: 

*Jungtis /įeiga Vytauto pr./ Šiaulių g. sankryža formuotina kaip prestižinė, su modernaus dizaino elementais, 
želdiniais, suteikiant pasažo / alėjos harakterį. Sankryžos kampinis  užstatymas yra būtinas. 

*Įeiga iš Šiaulių g. formuotina kaip prekyvietės /viešosios miesto erdvės aptarnaujanti tiek rytinius tiekėjų srautus, 
tiek lankytojus nuo autobusų stoties ir gretimų parkingų, kaimyninių kvartalų gyventojus . 

*Pagrindinė įeiga iš M.K.Čiurlionio  į Viešojo paviljono pastatą bei visą komplekso formuotina kaip  prestižinė, 
ženkliška – t.y. atpažistama ir sietina su pagrindine šio komplekso misija. 

Jungtys – vektoriai teritorijoje suteikia galimybę lengvai pasiekti visas erdves, sudaryti galimybę jas naudoti 
diferencijuojant, bei keičiant erdvių naudojimo scenarijus tiek paros bėgyje, tiek skirtingais metų sezonais. 

I SCENARIJUS. Vasara. Vakaras. 
Uždaros A erdvės pagrindinė holo erdvė gali būti skirta vakaro renginiui, expozicijai panaudojant mobilius baldus. 

Čia gali būti pristatomos etnografinės virtuvės. Modulinės parduotuvės, skirtos maistui ir maisto produktams užsidaro. 
Vakare dominuoja restoranų ir ypatingų pasiūlymų (delikatesinis maistas ir reprezentaciai aprangos tiekėjai) darbo zonos. 

Atvira B erdvė skiriama pramoginiam renginiui, kinui.Stoginė skirta scenai arba ekranui. 
Atvira erdvė C tampa kavinių aikšte.Aptarnavimas (savitarna) iš modulinių lauko paviljonų. Kavinių baldai lengvi ir 

dalinai transformuoti  iš dienos prekystalių. Labai svarbu apšvietimas, apibrėžiantis aiktės plotą. 
II SCENARIJUS. Pavasaris -ruduo. Diena. 
Uždara Paviljono erdvė A. Pagrindinėje holo erdvėje mobiliuose stenduose vyksta vaisių, daržovių, prieskonių 

prekyba, mainai. Gėlių pasažas – lauko gėlių sodinukų ekspozicija. Organizuojamos kavos terasos, veikia poilsio zona 
vaikams. 

Atvira renginių erdvė B. Galimas individualus poilsis su kava – po apsilankymo aktyviose erdvėse.Galimos dienos 
šventės – koncertai, šventiniai pristatymai (Derliaus diena, Pyragų diena, Meksikos virtuvė). Išnaudojama scena ir žiūrovų 
amfiteatras. Lauko paviljonuose galima įsigyti specialaus maisto, o taip pat kavos, arbatos. 

Lauko prekybos ir mainų erdvė C. Vyksta dienos prekių pristatymas- pagal sezoną – vaisiai, miško gėrybės, 
daržovės. Prekyba baigiama 14 val.mobilūs prekystaliai sandėliuojami laikino parkavimo vietoje prie Šiaulių g. 

III SCENARIJUS. Žiema. 
Žiemos scenarijuje atviroje erdvėje C įrengiama čiuožykla.Paviljonai siūlo kalėdinį ir užgavienių meniu. 
Atviroje erdvėje B bei uždaroje erdvėje A galima organizuoti Kalėdinę prekybą. (Eglutės ,žaislai, dekoracijos). 

Eglučių dekoravimo užsiėmimai vedami gėlių pasaže. 
 



 
 

0.3.2 Transporto srautai, pėsčiųjų ir dviračių judėjimas . 
Viešojo paviljono bei lauko prekybos, mainų, renginių aptarnavimui projektuojama uždaro tipo automobilių saugykla 

po pagrindiniu pastatu, rūsyje. Įvaža / išvažiavimas projektuojamas iš Girstupio g. Požeminėje automobilių saugykloje 
numatoma 70 vietų. 

Saugykla skirta kelioms funkcijoms : 
-pristatyti dienos prekes ir mainų objektus, kurie pristatomi nustatytomis valandomis ir keleiviniais / krovininiais 

liftais lengvai pasiekia paskirties vietas 
- trumpalaikiam automobilių saugojimui ( darbuotojų ir lankytojų ) . 
Kita - atvira 10 vt. automobilių saugojimo aikštelė, skirta tik aptarnaujančiam  teritorijos objektus personalui yra  už 

Šiaulių g. įvažos “Vartų”. 
Lankytojai naudojasi esamomis automobilių parkavimo aikštelėmis, įrengtomis prie M.K.Čiurlionio, Girstupio, 

Šiaulių g., taip pat požemine Autobusų stoties aikštele. 
Skatinama diegti dalinimosi automobiliais ir dviračiais vietas. Prie įeigų įrengiamos dviračių saugyklos. 
Komplekso logistika: 
Projekte įvažiavimai funkciškai diferencijuojami: 
1. į požeminę automobilių saugyklą bei prie lauko erdvių įvažiuojama/išvažiuojama iš Girstupio gatvės. 
2. prie komplekso atviros lauko prekybos / maitinimo / poilsio aikštės ir modulinių paviljonų privažiuojama iš Šaulių 

gatvės. 
3.prie Viešojo paviljono kairiojo ir dešinio korpuso galimas vienakryptis aptarnaujančių automobilių (taip pat ir 

gaisrinių automobilių ) privažiavimas iš M.K.Čiurlionio g. 
 
0.4 Pastato architektūra 
Pastato architektūra kuriama taip, kad atspindėtų Viešojo paviljono reikšmę – tai nėra eilinis, foninis pastatas. Tai 

pastatas, kuriantis modernaus Kauno įvaizdį. 
0.4.1.Semantinė pastato kilmė – pastato struktūros kodas. 
Projektuojamo Viešojo paviljono pastato tūrinė struktūra ir forma pagarbiai respektuoja tiek istorines  Kauno 

turgaviečių, tiek modernaus Kauno viešosios paskirties pastatų architektūrą. Būdinga tokios paskirties pastatams navinė 
erdvė, skirta pagrindinei veiklai vykdyti – tai Kauno halę primenanti arkinė struktūra, lakoniška fasadų kompozicija. Tai 
erdvė, kuri apjungia –ji skiriama mainams, prekybai, renginiams organizuoti. Joje gali būti vykdomos įvairios EXPO 
programos,  tranformuojant atskiras patalpas pagal vykdomo renginio programą. 

Erdvės prašviečiamumas, daugiaplaniškumas užtikrina lankytojų dalyvavimą renginiuose, esant įvairiose Paviljono 
vietose. 

Šio projekto architektūros kūrimo principas - Pastato struktūra, išaugusi iš partero  aikštės prie M.K.Čiurlionio g.  
įtraukiama  į viešas vidines  pastato erdves, jas „iškiaurina“ žvilgsniu bei fiziškai nuveda į už pastato esantį amfiteatrą .  
Kuriamo pastato konstrukcijų ritmas, dalių perimetras, erdvinis santykis su aplinka tampa nauju vietos atpažinimo kodu. 
Lakonišku šoninių dviejų tūrių sankirta su vidurine šviesia nava kuria  žeklišką  formą. Pastato  vidus yra palankus 
atsivėrimui ir erdvių transformacijai į lauko terasas, poilsio erdves, želdynus. 

Pastato tūriai, komponuojami taip, kad nepažeidžia nustatytų užduotyje reikalavimų užstatymo zonai, užstatymo 
ribai ir pastato aukštingumui. 

0.4.2 Pastato Architektūros elementai: 
1. Konstrukcijos –rūsio aukštas -surenkamo ar monolitinio  gelžbetonio kolonos, sienos ir perdangos. Pirmo – antro 

aukšto sienos mūrinės, perdangos gelžbetoninės. Nešanti arkos konstrukcija –klijuoto medžio / metalo. 
2. Fasadų apdailai naudojama medžiaga yra plytų mūras ir termo medis. Tai sudaro kompozicines galimybes 

pastato ženkliškumui ir atitinka supančio aplinkos apstatymo medžiagiškumą. (plytų mūras ir keramika visais laikais – tiek 
carizmo, tiek arch R.Palio ir G.Balčyčio architektūroje) Ten kur, siekiama atverti vizualiai patalpas į supančios aplinkos 
vaizdus, naudojamos skaidrios vitrinos .Sudaroma kompozicinė fasadų vienovė, kuri gali kisti nuo įvedamų LED apšvietimo 
detalių, ar nuo atsiveriančių plokštumų kaitos. Sienos konstrukcija daugiasluoksnė, užtikrinanti sandarumą bei energetinio 
naudingumo A++ klasę ,pasirenkant didelės šiluminės talpos medžiagas. 

3. Žali stogai kaip sistema - tai vienas iš statinio tvarios architektūros elementų. Žalia drenuojanti stogo konstrukcija 
didina ne tik estetinį pastato suvokimo dėmenį, bet ir iš esmės didina statinio ekologinės, tvarios architektūros rodiklius (CO 
surinkimas, deguonies aplinkoje didinimas - ypač rekuperacinės sistemos oro paėmimo – išmetimo erdvėje, lietaus vandens 
surinkimas). Žali stogai projekte derinami ir su įvairią Viešojo paviljono veikla. Ant stogo įrengta terasa gali sukviesti 
nedidelio renginio dalyvius, yra patogiai pasiekiama liftu. Žaliojo stogo sistema derinama su Fotovoltine moduline sistema. 

 
 
 
 
 
 



 
 

0.5 Pastato vidaus erdvių koncepcija 
Projektuojamo pastato ašis – centrinės navos erdvė- įtraukia lankytojus jau nuo M.K.Čiurlionio g. prieigų, tai 

sukuriama jos peršviečiamumu. Erdvėje matomi atviri laiptai, liftas įrengiamas stiklo konstrukcijoje. Šiaurinė erdvės dalis 
veda į lauko amfitetrą, kuris jungiasi  su renginių aikšte . Universali hales erdvė gali būti naudojama polifunkciškai, pagal 
skirtingus scenarijus skiriant ją ekspozicijai, mainams ar iškilmingų dalykinių ar proginių susitikimų organizavimui, 
išnaudojant dviejų lygių balkonus žiūrovams. Lauko terasos (amfiteatras, stogas) visais keturiais metų laikais naudojama 
kaip nedidelės žiūrovinės, šventinės ir  individualaus poilsio erdvės. 

0.5.1 Pastato erdvių ( patalpų ) naudojimo scenarijai 
Projektuojamos patalpų grupės : 
Pirmas pastato aukštas. Svarbiausia pastato vidaus erdvė – viešųjų erdvių sistemoje erdvė A – tai hales 

daugiafunkcinė erdvė,  kuri tarnauja kaip holas lankytojų pasiskirstymui. Čia dienos metu gali būti organizuojama 
(mobiliuose mainų darbo vietose) maisto (vaisiai, daržovės) ar kitų proginių prekių demonstravimas ir prekyba (Šv.Kalėdos, 
Šv.Velykos, Motinos diena ir pan.) Mobili įranga gali būti kompaktiškai saugoma holo erdvėje- likusi laisva erdvės dalis 
pritaikoma renginiui : konferencijai, šventei, demonstravimui. 

Šiaurės rytų flygelyje – tradicinė gėlių prekybos zona. Ji turi nepriklausomus įėjimus iš lauko per “gėlių pasažą “ ir 
lauko augalų ekspoziciją, kurioje gali būti eksponuojami sezoninio tipo augalų sodinukai. Ši zona rišasi su lauko amfitetro 
terasa, tuo sudarydama sąlygas patraukliai lauko gėlių prekybai / expo  pavaraio – rudens sezonų metu. 

Pietvakarių flygelyje – lietuviškų tiekėjų  maisto produktų, gaminių mainų paviljonai. Kai kurie turi aptarnavimo 
galimybes tiesiai iš lauko – tai susiję su gaminių specifika. 

Zonoje įrengiama nedidelė kavinukė, tualetai, vaikų kambariai. Iš holo patogiai (laiptais ir liftais) susiekiama su 
kitais pastato aukštais. Tai patogus prekių , expozicijų ir lankytojų judėjimas, reguliuojamas paros bėgyje. 

 
Antras pastato aukštas. Patogiu balkonu pasiekamos Lietuvos ir užsienio pramoninių prekių bei specialiųjų maisto 

produktų modulinės darbo vietos. Modulinės darbo vietos suteikia galimybę keisti patalpos plotą, nebloginant jos naudojimo 
sąlygų. 

Šiaurės rytų flygelyje aukšte dėstomos kavinės, restoranai, kurie baldų išdėstymo keitimo būdu gali būti 
naudojamai kaip uždaros susirinkimų/ konferencijų patalpos.Ši zona siejasi su lauko terasa . 

Pietvakarių flygelyje – lietuviškų tiekėjų  tekstilė ir keramika 
Šiame aukšte numatytos patalpos komplekso administracijai. Vieta labai patogi – iš kabinetų apžvelgiama tiek 

Paviljono vidaus erdvė, tiek komplekso lauko statinių erdvės. 
 
Trečias (mansardinis ) pastato aukštas įrengiamas perdengtoje pagrindinės navos erdvėje. Aukšte numatomos 

kavinės bei labai atraktyvi aukšto dalis – lauko terasa su individualiu baru. Iš čia atsiveria puikūs Naujamiesčio – Žaliakalnio 
vaizdai.Čia taip pat galimas įvairių renginių organizavimas. 

 
0.6 Pastato tvarumas, lankstumas 
Tvari architektūra - plati sąvoka, apimanti pastato statybos, pastato eksplotavimo santykį su aplinka: taupus ir 

pakartotinas žaliavų naudojimas, atsigaminančių energijos šaltinių naudojimas, aplinkos kokybės rodiklių pastate ir apie jį 
užtikrinimas. Santykis tarp žmogaus (urbanizuotos aplinkos) ir gamtos (natūralios aplinkos) turi būti tvarus. 

Projekto principai: 
- Projektuojamo pastato  g/b konstrukcijos, medžio konstrukcijos ir mūro konstrukcijos turi būti gaminamos pagal 

tvarios architektūros ( žaliasis kursas )principus. 
- Projektuojamo pastato energetinis aprūpinimas: 
-Šilumos gavyba numatoma naudojant centralizuotą šilumos energiją, rengiant projektą svarstytini šilumos siurbliai 

ar kita alternatyvi šilumos/šalčio energijos gamybos rūšis. 
-Elektros gamyba - numatoma iš fotovoltinių modulių, įrengiamų ant stogo. 
-Lietaus vanduo buitiniam naudojimui – augalų laistymui ant stogo ir sklype 
-Projekte numatomi rekuperaciniai ŠVOK sistemos įrenginiai. 
-Elektros varikliai, apšvietimo prietaisai, kiti technologiniai įrenginiai parenkami pagal taupų energijos vartojimą. 
-Žalias stogas – terasa komponuojamas su fotovoltinių modulių sistema - tai oro, lietaus vandens ir saulės 

sinergija. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

0.7 Projekto atitiktis paveldosaugos reikalavimams 
Konkursinis projektas “AGORA“ remiasi konkurso sąlygų Paveldosaugos dokumentai, reglamentuojantys 

Kauno Naujamiesčio 194 kvartalo tvarkybą. 
Atsižvelgiama į nurodytas vertingasias savybes, nustatytas NKP vertinimo tarybos akte Nr.KPD-RM-1750. 
2.1.1planinės struktūros tipas – priemiestis su numatyta reguliaria planine struktūra, kuriame išlikę 

savaiminės raidos bruožų. Šis apibūdinimas tinka 194 kvartalui, o savaiminės raidos bruožai akivaizdūs projekto sklype. 
Tai ir sudaro sudėtinę , daugialypę projektuojamo komplekso planinę struktūrą. 

2.1.2 planinės struktūros tipas- išsiskiria pagrindinės …M.K.Čiurlionio, Šiaulių gatvių trąsos ir Vytauto 
prospekto trąsa.Planinės struktūros tipas – gatvių hierarhija – saugoma planuojant pagrindinius komplekso įėjimus, 
užstatymo charakterį. 

2.1.7 gamtiniai elementai- reljefas: žemutinė Nemuno slėnio terasa, Š ir R dalyse – Nemuno terasos šlaitai, 
vandenys – Girstupio u.vagos vieta.Sklypo reljefo ypatumai – sklypo altitudžių perkritimas dėl buvusios Girstupio vagos 
šlaitų, - nekeičiami. Upelio vagos vieta neužstatoma stacionarias statiniais. Aikščių, takų zonose upelio vaga žymima 
simboliniu raštu / tekstu.Atsiveriantys Žaliakalnio šlaitai eksponuojami pastato viduje, įrengiant į ŠR eksplotuojamas žalias 
terasas, tiek iš atvirų viešųjų erdvių komplekso viduje.Aukštoji pastato dalis yra atitraukta nuo M.K.Čiurlionio g., žemutinių , 
formuojančių gatvės užstatymą dalių aukštis 8,50 m. 

2.2.2 užstatymo tipai- perimetrinio užstatymo XIX a.IIp.- XX a. I p. 1-3 a. pastatais.Fragmentai…Pastatų 
max.aukštingumas iki karnizo 10,5 m, iki kraigo 12,5 m.- Projekte papildomas “išmuštas “ perimetrinis užstatymas.Tai ypač 
svarbu M.K.Čiurlionio g. išklotinės formavimui. Taip pat siūloma planuoti užstatymą Vytauto pr. – Šiaulių g. sankryžoje, 
planuojamą istrižą įėjimą į kvartalo vidų pabrėžti kaip bendramiestinę trauką. Įėjimą į sklypą iš Šiaulių g. žymeti kitais 
urbanistinio dizaino elementais : švietuvais , vartais. 

Projektuojant Viešojo paviljono pastatą siekiama pastato dalių ritmo ir proporcijų darnos su aplinkos užsatymu.  
Kartu kompoziciškai pateikiamas Viešos paskirties pastato išskirtinumas, jo ženkliškumas.  

 

 


	KONKURSINIS PROJEKTAS “AGORA”
	0.1. Projekto tikslas
	0.2. Projekto urbanistinė idėja.
	0.2.1 Aplinka ir ryšiai.
	0.2.2 Morfotipai ir dominantės
	0.3. Sklypo planas
	0.3.1 Viešųjų  erdvių sistema, erdvių naudojimo scenarijai
	0.3.2.Transporto srautai, pėsčiųjų ir dviračių judėjimas
	0.4. Pastato architektūra
	0.4.1 Semantinė pastato kilmė – pastato struktūros kodas
	0.4.2 Pastato architektūros elementai
	0.5. Pastato vidaus erdvių koncepcija
	0.5.1 Pastato erdvių ( patalpų ) naudojimo scenarijai
	0.6. Pastato tvarumas, lankstumas, logistika
	0.7. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas
	0.1 Projekto tikslas
	0.2 Projekto urbanistinė idėja
	Uždavinys – įsijungti, papildyti unikalią Kauno Naujamiesčio dalį -Stoties kvartalą (keli bendrais ryšiais sujungti kvartalai).
	0.2.1 Aplinka ir ryšiai
	Esama šios miesto dalies urbanistinės stuktūros funkcinė ašis - tai vektorinė erdvė nuo Geležinkelio stoties link Autobusų stoties – Vytauto prospektas. Jai statmena M.K.Čiurlionio gatvės ašis jungia svarbiausius Kauno kraštovaizdžio gamtinius element...
	Urbanistinė įdėja grindžiama tiek funkciniais ryšiais (pėsčiųjų bei transpoto srautai), tiek emociniais (vizualiniais) ryšiais. Jei norime sukurti pilnavertes viešasias erdves (vadinkime jas energetinias pulsarais), - jos turi būti užpildytos įvairiap...
	0.3 Sklypo planas
	0.4 Pastato architektūra
	0.5 Pastato vidaus erdvių koncepcija
	Projektuojamos patalpų grupės :
	Pirmas pastato aukštas. Svarbiausia pastato vidaus erdvė – viešųjų erdvių sistemoje erdvė A – tai hales daugiafunkcinė erdvė,  kuri tarnauja kaip holas lankytojų pasiskirstymui. Čia dienos metu gali būti organizuojama (mobiliuose mainų darbo vietose) ...
	Šiaurės rytų flygelyje – tradicinė gėlių prekybos zona. Ji turi nepriklausomus įėjimus iš lauko per “gėlių pasažą “ ir lauko augalų ekspoziciją, kurioje gali būti eksponuojami sezoninio tipo augalų sodinukai. Ši zona rišasi su lauko amfitetro terasa, ...
	Pietvakarių flygelyje – lietuviškų tiekėjų  maisto produktų, gaminių mainų paviljonai. Kai kurie turi aptarnavimo galimybes tiesiai iš lauko – tai susiję su gaminių specifika.
	Zonoje įrengiama nedidelė kavinukė, tualetai, vaikų kambariai. Iš holo patogiai (laiptais ir liftais) susiekiama su kitais pastato aukštais. Tai patogus prekių , expozicijų ir lankytojų judėjimas, reguliuojamas paros bėgyje.
	Antras pastato aukštas. Patogiu balkonu pasiekamos Lietuvos ir užsienio pramoninių prekių bei specialiųjų maisto produktų modulinės darbo vietos. Modulinės darbo vietos suteikia galimybę keisti patalpos plotą, nebloginant jos naudojimo sąlygų.
	Šiaurės rytų flygelyje aukšte dėstomos kavinės, restoranai, kurie baldų išdėstymo keitimo būdu gali būti naudojamai kaip uždaros susirinkimų/ konferencijų patalpos.Ši zona siejasi su lauko terasa .
	Pietvakarių flygelyje – lietuviškų tiekėjų  tekstilė ir keramika
	Šiame aukšte numatytos patalpos komplekso administracijai. Vieta labai patogi – iš kabinetų apžvelgiama tiek Paviljono vidaus erdvė, tiek komplekso lauko statinių erdvės.
	Trečias (mansardinis ) pastato aukštas įrengiamas perdengtoje pagrindinės navos erdvėje. Aukšte numatomos kavinės bei labai atraktyvi aukšto dalis – lauko terasa su individualiu baru. Iš čia atsiveria puikūs Naujamiesčio – Žaliakalnio vaizdai.Čia taip...
	0.6 Pastato tvarumas, lankstumas

