
Ši Jonavos g. atkarpa neturi aiškios išklotinės, todėl autoriai siūlo sutankinti kvartalą ir formuoti jį kaip 

urbanistinę kalvą. Tačiau, kad kvartalas neatrodytų per daug masyvus, tarp pastatų palieka aikštę, gana 

erdvūs tarpai ir praėjimai, autorių manymu, palieka vizualinį ryšį tarp Jonavos g. ir Neries krantinės. 

Nagrinėjamo sklypo lokacija ir dydis leidžia sukurti antrą Jonavos g. mini branduolį, kuris tuo pačiu būtų ir 

aplinkinių rajonų (Eigulių, Šilainių, Vilijampolės ir t.t.) lokalus centras. Viešoji erdvė/skveras turi tarsi 3 

sluoksnius – intensyviausia ir įtraukianti - prie Jonavos g., centrinė erdvė (pagrindinė viešų erdvių sankirta) 

ir terasinė, upės erdvė. Pats kvartalas savo masteliškumu taip pat skaidomas į 3 sluoksnius – žemesnis ties 

Jonavos g., atkartojant tam tikrą gatvės išklotinę, tolygiai augantis ties kvartalo centru, ir mažinamas, 

trupinamas ties upės šlaitu, kuomet gyvenamieji pastatai ištripsta parke. Biurų pastatai, numatyti kaip 

ekranai - atskiria žaliąją dalį, nuo intensyvios Jonavos g. Siūlomos terasos, apžvalgos aikštelės nuo viršutinės 

šlaito atbrailos. Jos numatytos ir kaip restoranų/kavinių terasos. Per aikštę sąmoningai neleidžiamas 

automobilių tranzitas, kad neskaidyti ir nedalinti jos. Pagrindiniai įvažiavimai į sklypą, parkingą numatomi 

sklypo šiaurinėje ir pietinėje pusėse. Kadangi dominuoja žaliojo kvartalo idėja, antžeminio parkingo 

numatoma minimaliai ~23 vnt. Praleidžiant dviračių ir pėsčiųjų tranzitą per sklype formuojamą aikštę, 

skatintų žmones užsilikti jame, prisidėtų prie kvartalo gyvybingumo- teigia autoriai. Į požeminį parkingą 

įvažiuojama iš Jonavos g. Š ir P pusėse. Aukštingumas: nuo upės link Jonavos gatves: 7,5-11m; 15,0 – 

18,75m; 22,5 m Šio pasiūlymo užstatymo koncepcija nėra nuobodi, gan logiškai išdėstytos funkcijos: 

komercija arčiau viešų erdvių pirmuose a., administracija prie gatvės ir viršutiniuose a., gyvenama arčiau 

upės, atskirta nuo administracines komercinės erdvės. Aukštingumas nuo Jonavos g. žemėja link upės. 

Akcentinis aukštesnis pastatas gan logiškai numatomas P zonoje šalia viešos erdvės. Jam antrina ir kiek už jį 

žemesnis pastatas, sudarydamas tarsi „vartus“ į kvartalą, bet samoningai asimetriškus, o tai suteikia 

užstatymui dinamiškumo. Viešas priėjimas prie upės numatytas fragmentais: takais į terasas, nėra bendro 

viešo tako pakrante nei šlaito viršuje. Ryšys su būsimu pėsčiųjų tiltu nurodytas tik arčiau Jonavos g. zonos, 

prie komercinės funkcijos. Nors teigiamai atrodo antžeminio transporto eliminavimas į požeminius 

parkingus, numatytas sustojimas prie administracinių, komercinių pastatų, bet kyla klausimas, kaip 

privažiuos specialusis transportasį gyvenamąją zoną – ypač greitoji ir gaisro gesinimo? Aptarnaujantis - 

manytume per požeminį parkingą - liftais ir laiptinėmis, tačiau parkingas nesiekia gyvenamųjų namų zonos! 

Intensyvumo ir tankumo rodikliai neviršija normos, bet žiūrint vizualiai į maketą, atrodo, kad užstatymas 

kiek tankokas, o ypač pageidautina pražvalga į upę nuo Jonavos g. įmanoma - tik ties vieša erdve.  


