
Mano namas stovi prie Neries

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Esama situacija

Kairysis Neries upės krantas iki Jonavos gatvės mažai urbanizuotas. Atsitiktinai suformuoti sklypai
ir nereikšminga architektūra neformuoja miestams būdingos urbanizuotos krantinės. Palei Jonavos
gatvę dominuoja taškinio pobūdžio užstatymas,  gatvės užstatymo linija  nevientisa.   Šiuo metu
upės pakrantė natūraliai suformuota upės vagos, apaugusi savaimine augmenija. Palei Jonavos g.
įrengtas pėsčiųjų dviračių takas.

Neries upės slėnis yra gerai  apžvelgiamas nuo magistralinio kelio.  Miestovaizdį formuoja upės
vaga ir slėnio žali šlaitai. Miestą reprezentuojantys architektūriniai pastatai/ dominantės yra toli –
senamiesčio  panoramose,  Žaliakalnio  viršutinėje  terasoje.  Jonavos  gatvei  akivaizdžiai  trūksta
architektūrinio urbanistinio identiteto.  

Planuojama teritorija,  esanti   tarp Jonavos g.  ir   Neries upės yra  ant   besileidžiančio  Šiaurės
prospekto ašies - buvusios upelio vagos , kurio ištakos kerta nagrinėjamą sklypą . Sukanalizuotas
upelis sklypą dalina į dvi dalis. Sklype pagal 2022 m. projektą pradėti magistralinių tinklų, didelės
nuotekų valyklos įrengimo darbai.  

Urbanistinė idėja

Atsižvelgiant į esamą situaciją  manome, kad teritorijoje matomoje nuo tilto, Šiaurės prospekto,
Jonavos  g.  perspektyvose,  privalo  atsirasti  dominuojantis  išskirtinio  tūrio  ir  aukščio  ženkliškas
pastatas, papildantis upės slėnio miestovaizdį. 

Neries pakrantės turėtų būti  formuojamos kaip miesto žaliosios zonos neįrėmintos krantinėmis,
skirtos  pėsčiųjų  žygiams  mieste,  paukščių  stebėjimui,  augintinių  vedžiojimui,  žvejybai,  gamtos
tyrinėjimui ir t.t. Žaliosios zonos maksimaliai turėtų įsilieti  į nagrinėjamą teritoriją, sudarydamos
žaliojo „kilimo“ įspūdį.

Nagrinėjamame sklype pastatai  šalia  pakrantės neturi  formuoti  griežtos linijos būdingos miesto
krantinėms, pastatų tūrius siūlome  dėstyti laisvo planavimo principu nesudarant aiškios kvartalo
pradžios ir pabaigos įspūdžio, ypač turint omenyje tai, kad gretimose teritorijose užstatymas jau
praktiškai susiformavęs, t.y. planuojamas sklypas gretimose teritorijose urbanistinės tąsos neturės.

Teritorijos urbanistiniai tūriniai sprendiniai

Pagrindinis  įvažiavimas  į  sklypą  planuojamas  Šiaurės  prospekto  ašyje.  Pietinėje  pusėje
projektuojamas  30 m aukščio (8 aukštų) administracinis pastatas su nedidelėmis komercinėmis
patalpomis pirmame aukšte. Šalia laisvos formos ir  tūrinės kompozicijos pastato projektuojama
aikštė, Neries pusėje perauganti į žaliąją zoną. Pastato tūris dominuojantis Jonavos g. ir Šiaurės
pr.  perspektyvoje,  aikštė  -  vieša  erdvė  skirta  ne  tik  pastato  darbuotojams,  gretimų  namų
gyventojams,  bet ir miestiečiams. 
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Palei Jonavos gatvę, rytinėje sklypo dalyje  projektuojamas kiek mažesnio tūrio  aiškios formos
komercinės  –  administracinės  paskirties  pastatas.  Pastatas  pratęsia  greta  esančių  pastatų
užstatymo liniją.    

Sklype  arčiau  Neries  projektuojami  gyvenamieji  pastatai.  Pastatų  tūriai  dėstomi  šachmatiškai
tačiau išlaikomas  laisvo planavimo principas.  Siekiama  maksimaliai atverti vaizdus tiek pro namų
langus tiek iš vidaus erdvių  į  upę bei kitas perspektyvas. Pastatų tūriai 7 aukštų, plane artimi
kvadrato  formai  vengiant  ilgų  fasadų.   Siekiama  aplink  turėti  daugiau  žalių   persiliejančių
prašviečiamų erdvių, užstatymo tankiu atliepti ekstensyvią aplinką. 

Jonavos  g.  urbanistinis  užstatymas  chaotiškas,  pagal  gatvės   pobūdį  per  žemas.  Siekiant
„suvaldyti“  aplinką, naujas užstatymas siūlomas  vienalytiškas - vienodo aukščio, aukštesnis tik
dominuojantis teritorijoje administracinio pastato tūris. 

Teritorijos funkciniai sprendiniai

Teritorija  aiškiai  suskirstyta  į  visuomeninės  paskirties  ir  gyvenamosios  paskirties  zonas.  Prie
pagrindinės  intensyvaus  eismo  gatvės  planuojami  administracinės  –  komercinės  paskirties
objektai,  šalia  kurių  formuojamos  viešos  erdvės.  Šie  pastatai  veikia  ir  kaip  buferis  prie  upės
planuojamai ramiai žaliai gyvenamąjai zonai. Šalia viešų erdvių gyvenamųjų namų pirmi aukštai
skirti  komercijai,  kiti  3  pastatai  tik  gyvenamosios  paskirties.

Viešosios  erdvės  pėsčiųjų  ir  dviračių  takais  apjungtos  su  aplinkinėmis  teritorijomis.  Tarp
gyvenamųjų namų numatyti takeliai, vaikų žaidimo aikštelė skirti gyventojamas – tai rami poilsinė
žalioji zona.
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Prioritetas visoje teritorijoje skiriamas pėstiesiems, dviratininkams. 

Po visais pastatais projektuojami atskiri parkingai.  Po komerciniais pastatais – dviejų lygių, po
gyvenamaisiais – vieno lygio. Pastatų ir teritorijos aptarnavimui pagal poreikį išdėstyti privažiavimo
keliai  ir  parkingai.   Greta  statinių  numatytos  antžeminės  parkavimo  aikštelės  darbuotojams,
gyventojams ir svečiams. 

Požeminiuose parkinguose numatyta 360 automobilių, antžeminiuose – 90 parkavimo vietų. 

Teritorijos integralumas į supančią aplinką

Planuojama teritorija „įjungta“ į  esamą pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūrą, papildant naujais
takais palei upę, namatant takus iki planuojamo pėsčiųjų tilto per Nerį.

Esamas dviračių takas palei Jonavos g. nuobodus, pakeliui praktiškai nėra jokių objektų sustojimui
bei priėjimui prie upės, todėl nauja vieša aikštė su aplinkui išdėstytais komerciniais objektais –
kavinukėmis,  parduotuvėmis,  kt.  paslaugomis  būtų  labai  patraukli  miestiečiams.  Aikštė  takais
jungiasi su upe. 

Statybų etapiškumas

Sklypo  teritorija  suplanuota  taip,  kad  statybas  būtų  galima  vystyti  trimis  -  keturiais  etapais:
pagrindinio  administracinio  pastato  su  požeminiu  parkingu  statyba  (A),  komercinio  –
administracinio pastato su parkingu statyba (B), 5 gyvenamųjų namų su parkingu statyba, kurią .
galima skirstyti dar į du etapus (C1 ir C2). Bet kurį etapą galima vystyti nepriklausomai nuo kitų
pasirenkant norimą eiliškumą.
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Mano namas stovi prie Neries
RODIKLIŲ LENTELĖ

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vienetas
Rodiklis

1. Sklypo plotas ha 1.6323

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 92

3. Sklypo užstatymo tankumas % 16

4. Pastatų užimamas plotas m2 2 600

6. Sklypo žaliasis plotas m2/% 6 525/40

7. Pastatų bendras plotas * m2 15 100

8. Pastatų pagrindinis plotas ** m2 13 200

9. Pastatų gyvenamasis plotas m2 6 650

10. Pastatų, patalpų prekybos plotas m2 1 120

11. Pastatų, patalpų administracinis plotas m2 5 650

12. Pastatų, patalpų ……………. plotas m2

13. Pastatų tūris m³ 34 420

14. Aukštų skaičius (max/vidutinis) vnt. 8/7

15. Pastato aukštis (max/vidutinis) m 30/23

16. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (viso) vnt. 430

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

Pagrindinis administracinis pastatas (A):
Bendras plotas 5 350 
Administracinis plotas 4 520
Komercinis plotas I aukšte ~ 350
Požeminis parkingas (2 aukštai) 4 550  150 vt.
Antžeminis parkingas 40 vt.
Aukštų 7-8 

Administracinis komercinis pastatas (B):
Bendras plotas 1 900 
Komercinis plotas I aukšte ~ 450
Administracinis plotas 1 130
Požeminis parkingas (2 aukštai) 2 200  55 vt.
Antžeminis parkingas 10 vt.
Aukštų 6

Gyvenamieji 5 pastatai (C):
Bendras plotas 7 850
Komercinis plotas 320
Gyvenamas plotas 6 650
Vieno aukšto gyvenamas plotas 200 
Požeminis parkingas (1 aukštas) 145 vt.
Antžeminis parkingas 30 vt.
Aukštų 7


