
Palei Jonavos gatvę dominuoja taškinio pobūdžio užstatymas, gatvės užstatymo linija nevientisa. Upės 

pakrantė natūraliai suformuota upės vagos, apaugusi savaimine augmenija. Palei Jonavos g. įrengtas 

pėsčiųjų dviračių takas. Jonavos gatvei akivaizdžiai trūksta architektūrinio urbanistinio identiteto,- teigia 

autoriai. 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.  

IDĖJA 

Autoriai teigia, jog Jonavos g. perspektyvose, privalo atsirasti dominuojantis išskirtinio tūrio ir aukščio 

ženkliškas pastatas, papildantis upės slėnio miestovaizdį; pastatai šalia pakrantės neturi formuoti griežtos 

linijos būdingos miesto krantinėms, pastatų tūrius siūlo dėstyti laisvo planavimo principu, nesudarant 

aiškios kvartalo pradžios ir pabaigos įspūdžio. Neries pakrantės turėtų būti formuojamos kaip miesto 

žaliosios zonos neįrėmintos krantinėmis, skirtos pėsčiųjų žygiams mieste ir pan. Žaliosios zonos maksimaliai 

turėtų įsilieti į nagrinėjamą teritoriją, sudarydamos žaliojo „kilimo“ įspūdį. URBANISTIKA Pagrindinis 

įvažiavimas į sklypą planuojamas Šiaurės prospekto ašyje P pusėje projektuojamas <30 m aukščio (8 aukštų) 

administracinis pastatas su nedidelėmis komercinėmis patalpomis pirmame aukšte. Šalia laisvos formos ir 

tūrinės kompozicijos pastato projektuojama aikštė, skirta ne tik pastato darbuotojams, gretimų namų 

gyventojams, bet ir miestiečiams. Palei Jonavos gatvę, R sklypo dalyje projektuojamas kiek mažesnio tūrio 

aiškios formos komercinės – administracinės paskirties pastatas. Pastatas pratęsia greta esančių pastatų 

užstatymo liniją. 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. 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 turėtų būtui labai patraukli miestiečiams - teigia autoriai. Aikštė takais 

jungiama su upe. Po visais pastatais projektuojami atskiri parkingai. Po komerciniais pastatais – dviejų lygių, 

po gyvenamaisiais – vieno lygio. 

ETAPAI 

Ši koncepcija nors labai paprasta ir lakoniška, bet atrodo patraukli, neperkrauta gausybe tūrių, sukurtas 

pražvelgiamumo į upę ir nuo upės pojūtis. Šį efektą formuoja pavieniai labiau bokštinio tipo namai, nors jų 

aukštis nėra labai mažas: 7/8 aukštai. H=23/30m. Nėra horizontalių jungčių, kurios paprastai blokuoja upės 

perspektyvas. Gan taikliai atrodo ir aukštesnis-akcentinis pastatas P pusėje prie gatvės, jis ne tik pabrėžia 

sankryžos/vartų vietą bet ir kaip, nebūtų keista, nekonkuruoja su laidojimo namų žemu užstatymu ir jo vieta 

gatvės išklotinėje. Neramina sklypo pradžioje numatyti pravažiavimai net į tris puses: į Š pastatą, link upės ir 

į V bokštą, nes dėlto kažkiek nukenčia viešos erdvės prezentatyvumas, bet tokia schema užtikrina geresnį ne 

tik komercinių, bet ir gyvenamų erdvių pasiekiamumą, judėjimą specialiajam ir aptarnaujančiam 

transportui. Visgi, požeminiai parkingai po visu užstatymu fiziškai blokuoja galimybę ten sodinti medžius ant 

jo stogo, nebent bus numatytos atskiros salelės sodinimui. Siūloma graži idėja apjungti pasivaikščiojimą ne 

tik viršutine krantinės zona, bet ir žemesne pakrante bei išlaikyti ryšį su būsimu pėsčiųjų tiltu. Bendra vizija, 

kaip galima būtų numatyti bendrą užstatymo principą zonoje tarp tiltųneparodyta, pažymėtas galimas 

pėsčiųjų/dviratininkų susisiekimas, ypač - patekimas į būsimą pėsčiųjų tiltą. 


