
Projektas įkvėptas gretimos gamtinės dominantės - Neries upės. Projektuojami trikampio plano pastatai su 

šlaitiniais, ekstensyvaus želdinimo stogais sklype išdėstomi nereguliariai, formuojant aliuziją į ledų 

sangrūdas, kurios matomos sezono metu per Neryje vykstantį ledonešį. Projektuojamų tūrių kylantys stogai 

pabrėžia Neries tekėjimo kryptį - teigia autoriai. Automobilių patekimas į sklypą numatomas per siūlomą 

keturšalę šviesoforu reguliuojamą Jonavos g. ir Šiaurės pr. sankryžą. Patekimas į požemines automobilių 

stovėjimo aikšteles numatomas per projektuojamą pravažiavimo kelią rytinėje sklypo dalyje arčiausiai 

Jonavos gatvės. Antžeminės automobilių stovėjimo vietos teritorijoje neprojektuojamos. Virš inžinerinių 

tinklų trasų einančių skersai sklypą projektuojama vieša aikštė. Aikštės perimetru projektuojamų pastatų 

pirmuosiuose aukštuose numatomos komercinės patalpos su atskirais įėjimais iš lauko; Numatytas 

pėsčiųjų/dviratininkų tiltas apjungiamas su Jonavos g. takais, poilsio a., amfiteatru pro projektuojamą viešą 

aikštę. Prie Jonavos g. – komercine ir administracinė (P) funkcija, arčiau upės - gyvenamoji. Daugiabučiai 

gyvenamieji pastatai projektuojami ant neaukšto stilobato (požeminės automobilių stovėjimo aikštelės), 

taip sukuriant vidinius daugiabučių kiemus, bei privačias gyventojų terasas. Šiame darbe ilgosios tūrių 

kraštinės nukreipiamos rytų-vakarų kryptimis, trumpąją kratinę orientuojant į pietus, o smailusis pastato 

kampas nukreipiamas į šiaurę. Tokiu būdu, anot autorių, sukuriama galimybė projektuoti butus palei visą 

išorinių sienų perimetrą ir maksimaliai atverti patraukliausią PV pusę (butai su vaizdu į Nerį). 

Ši koncepcija artima tiems darbams, kurie praktiškai minimizuoja antžeminio transporto sk., gyvenamus 

namus dėkingai numato žemėjančius į upės pusę, įvažiavimą į sklypą - ties Šiaurės g. ašimi, įvažiavimus į 

parkingus tuoj pat į Š ir P puses. Taip pat numatyta apželdinta terasa dengtam parkingui 1 antžeminiame 

aukšte. Taikliai siūloma terasa ant kranto. Dominantė pastatoma PR pusėje 7 aukštų, nekuriant dirbtinai 

įvažiavimo „vartų“, bet ji atrodo gan masyvi, nes ištęsta į sklypo gilumą. Čia nėra vidinio kelio, lygiagretaus 

Jonavos g.- nes dominuoja sklype susisiekimas pėsčiomis. Visgi, atsiranda problema: kaip keliaus 

aptarnaujantis ir ypač specialusis transportas? Atkreipiant dėmesį į didžiausią užstatymo proc. - 60% ir 

nemažą intensyvumą - 1,2 - matome, mano manymu, siūlomą per tankų užstatymo principą, nors regis 

objektai dekingai prastumiami šachmatiškai. Tiesiogine to žodžio prasme, pasiekiama gan didelė “ledinė” 

sangrūda.  

ETAPAI 

I etapas - Š statybos zona, II etapas - P statybos zona. III etapas numatoma galimybė užstatyti teritorijoje 

šalia būsimo pėsčiųjų tilto administracinių pastatų aukščiai - 25-30 metrai (6-7 aukštai), daugiabučių 

gyvenamųjų namų - 15,5-22 metrai (4-6 aukštai). 


