
Planuojama teritorija turi įvažiavimą iš Jonavos gatvės, tačiau projekte formuojamas naujas įvažiavimas. 

Sklype nuo Jonavos gatvės yra numatomos komercinės paskirties zonos, kurios pratęsia Jonavos gatvėje 

esančių komercinių ir paslaugų paskirties objektų funkcinę išklotinę. Centrinėje sklypo dalyje projetuojamas 

pagrindinis administracinės, visuomeninės paskirties pastatas. Projektiniuose sprendiniuose numatyta, kad 

automobilių ir pėsčiųjų srautai kuo mažiau susikirstų. Projektuojami tūriai yra pakelti nuo žemės paviršiaus, 

todėl, anot autorių, sklypo lankytojai galės matyti prie upės esančią gamtinę aplinką ir ją lengvai pasiekti 

pėsti ar dviračiu. Šias judėjimo kryptis, ateityje siūlo sujungti su bendrąjame plane numatomu pėsčiųjų tiltu 

į Vilijampolę ir galima viešąja erdve esančia projektuojamo sklypo šiaurinėje dalyje. Prie kranto – autoriai 

numato rekreacines, poilsio zonas, kuriose galėtų įsikurti maitinimo įstaigos su vaizdu į Neries upę ir jos 

krantus. 1. Sklype projektuojamos dvi pagrindinės veikslos paskirtys: komercinė ir administracinė/biurų. 

Autoriai mano, jog gyvenamoji funkcija šioje vietoje netikslinga, kadangi aplinkui vyrauja komercinės, 

paslaugų ir kitos negyvenamosios paskirties zonos, kurioms geriau pritaikyta ir vietos infrastruktūra ir galėtų 

papildyti sporto maitinimo, gydymo ar kitos artimos paslaugų funkcijos. 2. Pasirinktas “gulinčio” tūrio 

kompozicijos principas, nenumatant konkrečių vertikalių sklype ar kitų taškinių kompozicijos akcentų. 3. 

Projektuojamas pastatas neturi koncentruotos, konkrečios tūrio formos, aukštai prasikeičia, išlenda 

formuodami konsoles, perdengia vienas kitą ir apačioje esančias erdves. Ant pastato stogų, skirtinguose 

lygiuose numatytos įsikurti lauko terasos. 4. Š dalyje yra aukščiausias pastato tūris: taip autoriai pabrėžia 

pastato ir teritorijos ribą. 5. Komercinės paskirties pastatų zonos numatytos į Jonavos gatvę: pratęsiama 

funkcinė, gatvėje esančių, kaimyninių objektų išklotinė, naudojama panašių tūrių kompozicija, pratęsiant 

Jonavos gatvės urbanistinį ritmą. Pastatų aukštis prie Jonavos gatvės 2-3 aukštai. 6. Aukštų skaičius vid=4A. 

+ požeminis, o max H=27m.:3,3m=8 aukštai 7. 1% potvynio tikimybės vandens lygis…. .alt. =+27.80 m, 8. 

projektuojamo požeminio parkingo …..alt. =+28m ir antžeminis parkavimas (170+280=450) 9. gatves alt. = 

+31m Įvažiavimas į sklypą numatomas Šiaurės g. ašyje tiesiai iš Jonavos g. su pravažiavimais į Š bei P puses 

lygiagrečiai Jonavos g. Kvartalą organizuojanti vieša erdvė numatyta už dominuojančio įvažiavimo į sklypą, 

kiemuose matyti nemenkos automobilių stovėjimo aikštelės, tačiau gerai, jog paliktas viešas priėjimas prie 

kranto ir ten numatyta vieša erdvė su komercine funkcija. Atvykstantiems į kvartalą pirmame plane 

dominuoja įvažiavimas, o rekreacija suvokiama tik priėjus arčiau upės kranto. Šiame pasiūlyme patogu 

privažiuoti specialiajam transportui ir galimai-gaisriniam automobiliui. Šio pasiūlymo urbanistinė struktūra 

įdomi, netikėta ir intriguojanti, tačiau pakankamai komplikuota, mechaniška ir atrodo gan griozdiška 

krantinės kontekste. Tūrinę-erdvinę kompoziciją kerta įtartino aukščio ir nuolydžio laiptai ar pandusai. Kyla 

klausimas, ar teisinga nenumatyti ir gyvenamos funkcijos, nes po darbo valandų kvartalas apmirtų. Šiame 

darbe neparodyta galimo/siūlytino užstatymo bei krantinės įveiklinimo koncepcija tarp tiltų. 


