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1. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS, ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI, AUTORIŲ TEISĖS  
 
1.1. Konkurso objektas – Teritorijos Jonavos g. 43C, Kaune, urbanistinės ir architektūrinės idėjos 
projektiniai pasiūlymai (toliau – Darbai).  
1.2. Konkurso tikslas - rasti geriausiai įgyvendinimui tinkamą urbanistinį ir architektūrinį sprendimą pastatų 
statybai. Atrinkti geriausius Konkurso sąlygas, Konkurso užduotį atitinkančius, racionaliausius ir 
efektyviausius funkcinius sprendinius bei labiausiai prie aplinkos derančią, tačiau kartu savitą ir originalios 
meninės išraiškos architektūrinę - urbanistinę idėją.  
1.3. Konkurso rūšis – kviestinis. Konkurse dalyvauja kviestiniai autorių kolektyvai.  
1.4. Konkurso etapas – pirmas etapas..  
1.5. Reikalavimai projekto konkurso objektui ir jo privalomi parametrai nustatyti UAB „Optina“ konkurso 
projektavimo užduotimi. 
1.6. Konkurso užsakovas - UAB „Optina“. 
1.7. Konkurso organizatorius - LAS Kauno skyrius. 
1.8. Konkurso koordinatorius – Nerijus Stanionis, tel.: +370 614 22867, el. paštas.: 
nerijus@miestoplanas.lt. 
1.9. Konkurso ir vertinimo komisijos atsakingoji sekretorė – Snieguolė Siurblienė, tel.: +370 37 422248; 
+370 698 00672 el. paštas: snieguole@laskaunas.lt 
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2. KONKURSO UŽDUOTIS 
 
 

Projekto uždaviniai: 
• Parengti teritorijos žemės sklype Jonavos g. 43c, Kaune urbanistinės ir architektūrinės idėjos siūlymus. 
Numatyti požemines ar/ir antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, žaliuosius plotus, vaikų žaidimo 
aikšteles, vietas šiukšlių konteineriams ir t.t. Numatyti privažiavimus, pėsčiųjų takus.  
• Parengti administracinių, prekybinių, gyvenamųjų namų projektinius siūlymus. Architektūrinė idėja turi 
atitikti pastato paskirtį ir funkciją. Siekti inovatoriškumo, šiuolaikinių technologijų pritaikymo. Patalpų 
išplanavimas turi būti funkcionalus, racionalus, pagrįstas. Siekti statybos sprendinių ekonomiškumo ir 
pageidaujamos statybos kainos realumo.  
 
Funkcija ir apimtis: 

• Žemės sklype Jonavos g. 43c, Kaune numatomas daugiafunkcinis kvartalas. 
• Siektinas naudingas plotas viso apie 15000 m2. 
• Numatyti galimybę projektą įgyvendinti etapais. 
• Sprendiniai turi atitikti galiojančius statybos techninius normatyvus, reikalavimus. 
• Numatyti automobilių stovėjimo aikšteles, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 
• Numatyti priklausomųjų želdynų plotą, vadovaujantis LR AP įsakymu “Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, 2007-12-21d. Nr. D1-694. 
• Pravažiavimai, prieigos turi būti suprojektuoti patogiam lankytojų patekimui į pastatus. Automobilių 
judėjimas sklypuose minimalus, t.y. tik tiek kiek reikia pastatų, patalpų eksploatacijai užtikrinti. 
• Projektuojami gyvenamieji pastatai ir patalpų struktūra turi užtikrinti insoliacijos reikalavimus. 
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3. BENDRA TERITORIJOS APŽVALGA 
 
3.1. Situacija. 

Projektuojama teritorija - žemės sklypas Jonavos g. 43C, Kaunas. Sklypo bendras plotas – 16326 kvadratinių 
metrų. Teritorija – šiaurinėje miesto dalyje, greta Neries upės ir pagrindinės magistralinės Jonavos gatvės. 
Jonavos gatvė – viena iš pagrindinių miesto radialų, jungiančių magistralę Vilnius-Klaipėda su Senamiesčiu. 
Jonavos gatvė nėra intensyviai urbanizuota, koncentruojasi prekybiniai, administraciniai, aptarnavimo 
objektai. Jonavos gatvė – viena iš Kauno miesto komercinių objektų linijinių centrų. 

Iš rytinės pusės teritorija ribojasi su Jonavos gatve ir Šiaurės prospekto sankryža, pietinėje pusėje – laidojimo 
namais, iš vakarų pusės sklypas ribojasi su Neries upe, šiaurėje – prekybiniais pastatais, neužstatytais plotais. 
Neries pakrantė ties projektuojamu sklypu – natūrali. Jonavos gatvėje susiformavusi užstatymo linija, likusioje 
teritorijoje iki Neries upės užstatymas padrikas, nėra aiškios struktūros, funkcijos. 
 
3.2. Kauno miesto bendrojo plano sprendiniai. 

Bendrajame plane nurodytas šio sklypo funkcinė zona – mišrios gyvenamosios ir paslaugų teritorijos, 
atliekančios linijinių centrų funkcijas. Vyrauja gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir 
taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, 
susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis. Galimi 
žemės naudojimo būdai: visuomeninės paskirties, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų, bendro naudojimo, atskirųjų želdinių, rekreacinės paskirties teritorijos. Maksimalus 
leistinas užstatymo intensyvumas – 2. Naujos pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos negalimos. Neries 
pakrantėje bendrojo plano sprendiniai numato – rekreacinių želdynų teritoriją (intensyviai naudojamų želdinių 
zona). Greta projektuojamos teritorijos numatytas pėsčiųjų tiltas per Nerį. Projektuojamas sklypas su 
numatomu pėsčiųjų tiltu nesiriboja. Teritorijoje prie Islandijos plento, apribotoje Jonavos gatve ir Nerimi, veikia 
kempingas. 
 
3.3. Kultūros paveldas ir saugomos teritorijos. 

Sklypo teritorija nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zonas. Planuojama teritorija ribojasi su 
Natura 2000 buveinių apsaugai svarbia teritorija (BAST). 
 
3.4. Potvynių grėsmės ir aplinkybės. 

Teritorija patenka į galimą rizikos zoną, vadovaujantis potvynių rizikos žemėlapiu. Ties planuojama teritorija 
1% potvynio tikimybės vandens lygis – 27.80 m.  
 
3.5. Viešasis ir bevariklis transportas, judėjimas. Susisiekimas. 

Šiuo metu prie sklypo veda dviračių takas, įrengtas prie Jonavos gatvės. Pėsčiųjų, dviračių takų pakrantėje 
nėra numatoma, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Prie projektuojamos 
teritorijos numatytas pėsčiųjų, dviračių tiltas per Nerį į Vilijampolę. Nors projektuojamas sklypas su būsimo 
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tilto sprendiniais šiuo metų nesiriboja, tačiau esantis laisvos valstybinės žemės plotas turi potencialo tapti 
prietilčio zona su viešąja erdve, aikšte ar kita visuomenine funkcija, papildančia mūsų projektinius sprendinius. 

Planuojama teritorija ribojasi su Jonavos gatve (C1 kategorijos gatvė). Rytinio piko metu automobilių srautas 
abiem kryptim – apie 2000 vnt. per valandą, tai svarbi tranzitinė miesto gatvė. Jonavos gatve reisuoja trys 
viešo transporto autobusų maršrutai, viešas transportas Jonavos gatvėje reisuoja rečiau nei kas 30 min. 
Planuojama teritorija turi įvažiavimą iš Jonavos gatvės, tačiau projekto metu bus formuojamas naujas 
įvažiavimas. 
 
3.6. Užstatymas. 

Sklype galimas užstatymas, išlaikant normatyvinius atstumus iki sklypo ribų, t.y. 3 m atstumu – 8,5 m aukščio 
pastatai. Aukštesniems kaip 8,5 m statiniams, statomiems 3 m ir didesniu atstumu nuo sklypo ribos, šis 
atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Maksimalus užstatymo aukštis 
žemės sklype – 30 m.  

Tarp Jonavos gatvės ir Neries esami ir tiesimi vandentiekio, nuotekų magistraliniai miesto tinklai. Žemės 
sklype esantys įvairūs inžineriniai tinklai šiuo metu yra rekonstruojami ir kitaip pertvarkomi, tokiu būdu yra 
suformuojama naujos galimos užstatymo zonos, kurioms su atitinkamais tinklus eksploatuojančiomis 
organizacijoms yra taikomi mažesnės nei norminės tinklų apsaugos zonos 

4. SPRENDINIAI 
 
4.1. Urbanistinė struktūra. Sklypo sprendiniai. 

 Projektuojamo sklypo, adresu Jonavos g.43C, Kaune, teritorija suskirstyta į funkcines zonas 
susietas transporto ir pėsčiųjų ryšiais.  
 
 Sklype nuo Jonavos gatvės yra numatomos komercinės paskirties zonos, kurios pratęsia 
Jonavos gatvėje esančių komercinių ir paslaugų paskirties objektų funkcinę išklotinę.  
 
 Čia, nuo Jonavos gatvės, iš reguliuojamos sankryžos, projektuojame pagrindinį patekimą į 
sklypą. Toliau, sklype automobilių srautai paskirstomi mažesnėmis gatvelėmis, kuriomis pasiekiamos 
antžeminės ir požeminės automobilių parkavimo vietos.  
 
 Centrinėje sklypo dalyje projetuojamas pagrindinis administracinės, visuomeninės paskirties 
pastatas. Tai pastatas, ar pastatų kompleksas turintis betarpišką ryšį su upe ir gamtine teritorja. Projektiniuose 
sprendiniuose numatyta, kad automobilių ir pėsčiųjų srautai kuo mažiau susikirstų.  
Projektuojami tūriai yra pakelti nuo žemės paviršiau, todėl sklypo lankytojai galės matyti prie upės esančią 
gamtinę aplinką ir ją lengvai pasiekti pėsti ar dviračiu. Šias judėjimo kryptis, ateityje planuojame sujungti su 
bendrąjame plane numatomu pėsčiųjų tiltu į Vilijampolę ir galima viešąja erdve esančia projektuojamo sklypo 
šiaurinėje dalyje. 
 
 Vakarinėje sklypo dalyje prie Neries upės yra intensyviam lankymui naudojamų želdynų 
teritorija. Šia kryptimi numatome rekreacines, poilsio zonas, kuriose galėtų įsikurti maitinimo įstaigos su vaizdu 
į Neries upę ir jos krantus. Iš aukščiau esančių projektuojamo administracinės paskirties pastato aukštų taip 
pat atsivers vaizdingos miesto panoramos. 
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4.2. Projektuojamos paskirtys. 

 
Sklype projektuojamos dvi pagrindinės veikslos paskirtys:  

- būdinga aplinkinėms teritorijoms ir ją pratesianti, papildanti- komercinė paskitis;  
- šiandieniniams poreikiams reikalingiausia, pagrindinė projektuojamo komplekso - admininstracinė, 

biurų paskirtis; 
- kitos ūkinės paskirtys reikalingos aptarnauti vyraujančią funkciją - laiptinės, liftai, požeminiai parkingai 

ir kt. 
 
 Vertikalusis admininstracinio komplekso zonavimas numato komercinės paskirties pirmame 
lygyje, pasiekamas tiesiai iš gatvės, kartu su pėsčiųjų takais bei parko zonomis. 
Administracinės komplekso zonos prasideda nuo 2 ir 3 aukštų. Taip sukuriama laisva erdvė judėjimui 
teritorijoje tarp funkcinių zonų. 
 
 Tokios projektuojamų statinių funkcijos siūlomos reaguojant į šiandieninį naujų 
admininstracinės paskirties objektų poreikį Lietuvoje, o taip pat atsižvelgiant į sklypo padėtį miesto erdvinėje 
struktūroje. 
 Manome, jog gyvenamoji funkcija šioje vietoje netikslinga, kadangi aplinkui vyrauja 
komercinės, paslaugų ir kitos negyvenamosios paskirties zonos, kurioms geriau pritaikyta ir vietos 
infrastruktūra. Kita vertus susisiekimo galimybės su didžiausiais gyvenamasiais Kauno miesto mikrorajonais 
yra labai patogios: šalia yra Kalniečių mikrorajonas, o įgyvendinus pėsčiųjų tilto sprendinius teritoriją bus 
susieta su Vilijampolės ir Šilainių gyvenamaisiais mikrorajonais. 
 Sunkesnio pobūdžio paskirčių, tokių kaip gamybos, sandėliavimo šioje vietoje nematome dėl 
jautrios gamtinės situacijos ir kitų objektyvių priežaščių. 
 Mūsų nuomone teritorija yra tinkamiausia administracinės paskirties veiklai, kurią taip pat 
galėtų papildyti sporto maitinimo, gydymo ar kitos artimos paslaugų funkcijos. 
  
4.3. Architektūriniai sprendiniai.      

 Projektuojamų pastatų komplenksą su daro 3 pagrindiniai tūriai sujungti aukščiau esančiomis 
pastato dalimis - taip pabrėžiant bendrą tūrio koncepciją ir sukuriant komplekso vientisumą. Lakoniškoje 
architektūroje, svarbiausia yra ne apdailos medžiagos, o formuojamos patrauklios, intriguojančios komplekso 
vidaus erdvės, praėjimai, užlipimai, netikėti rakursai. Pasirinktas “gulinčio” tūrio kompozicijos principas, 
nenumatant konkrečių vertikalių sklype ar kitų taškinių kompozicijos akcentų.  
 
 Projektuojamų pastatų siluetas pailgas, lieknas, prasikeičiantys aukštų kontūrai tarsi pabrėžia 
upės tėkmę, judriųjų magistralinių gatvių intensyvumą. Projektuojamas pastatas neturi koncentruotos, 
konkrečios tūrio formos, aukštai prasikeičia, išlenda formuodami konsoles, perdengia vienas kitą ir apačioje 
esančias erdves. Ant pastato stogų, skirtinguose lygiuose turėtų įsikurti lauko terasos. 
 
 Komplekso tūrius ir tarp jų atsirandančias erdves formuojame naudojant modulį, sistemą, 
universalią numatomoms veikloms pastate. Tai pailgos pastato dalys, kurių plotis 15m, o projektinis aukštis 
5m (išoriniame gabarite). Taip sukuriama universali erdvė, kurioje suprojektavus jungiamuosius koridorius, 
laiptines ir liftų blokus, lengvai transformuotume į reikiamą funkciją: ofiso patalpas; pasitarimų, konferencijų 
sales; gydymo paslaugų kabinetus; specialiosios paskirties admininstracines darbo vietas ir kt. Šioje 
planininėje struktūroje galima įkomponuoti ir viešbučio funkciją. Šiaurinėje dalyje yra aukščiausias pastato 
tūris. Tuo pabrėžiame pastato ir teritorijos ribą. 
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 Komercinės paskirties pastatų zonos numatytos į Jonavos gatvę. Čia pratęsiama funkcinė, 
gatvėje esančių, kaimyninių objektų išklotinė. Čia naudojame panašių tūrių kompoziciją, pratęsdami Jonavos 
gatvės urbanistinį ritmą. Pastatų aukštis prie Jonavos gatvės 2-3 aukštai. 
Komercinė zona vakarinėje sklypo dalyje numatyta su vaizdu į gamtinę teritorijos zoną. Čia puiki vieta įsikurti 
maitinimo įstaigiai, sporto klubui ar kitai rekreacinio pobūdžio veiklai. 
 
 Administracinės paskirties pastate projektuojami patekimai iš laiptinių ar lifto blokų, automobilių 
parkingo, kuris suprojektuotas tiek antžeminis, tiek požeminis. Automobilių saugyklos su pagrindinės 
paskirties pastatu sujungtos laiptinėmis ir liftais. Automobilių vietų skaičius sprendiniuose paskaičiuotas 
atsižvelgiant į preliminarų projektuojamo pastato plotą ir funkciją. 
 
 Projektavimo metu iškelti svarbiausi kriterijai - pastatas, kaip vientisas organizmas tarpusavyje 
besijungiantis prašviečiamais tūriais, multifunkcišku vidaus išplanavimu pasirinktai paskirčiai. Atsižvelgiant į 
esamą aplinką ir perspektyvinę teritorijos plėtrą esame užtikrinti šio pastato kaip darnaus organizmo 
ilgaamžiškumu. 
 
 

5. RODIKLIŲ LENTELĖ 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Rodiklis 
 

1. Sklypo plotas ha 1.6323 
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0,86 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 0,44 
4. Pastatų užimamas plotas m2 7230 
6. Sklypo žaliasis plotas m2 9475 
7. Pastatų bendras plotas * m2 14035 
8. Pastatų pagrindinis plotas ** m2 11230 

10. Pastatų, patalpų prekybos plotas m2 2585 
11. Pastatų, patalpų administracinis plotas m2 8645 
13. Pastatų tūris m³ 66620 
14. Aukštų skaičius (max/vidutinis) vnt. 4 + požeminis  
15. Pastato aukštis (max/vidutinis) m 27,00 
16. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (viso) vnt. 450 

    
 

 * - pastatų bendrasis plotas (nesuplanuotoms patalpoms įvertinti 5 % ploto pertvaroms). 
** - galimas parduoti, nuomoti plotas. 
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6. VIZUALIZACIJOS 
 



8118 

10 
 



8118 

11 
 



8118 

12 
 

 
 



8118 

13 
 

7. PLANČETAI 
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