
IDĖJA 

 Sklype išvedama ašis, dalinanti sklypą per pusę su barjerą nuo gatvės sudarančia biurų pastatų juosta, bei 

daugiabučiais į upės pusę. Komplekso pastatų kompoziciją sudaro penkios vertikalės: 6-7 aukštai ir 3/4 

aukštų horizontalūs statiniai. Vertikalių išdėstymas, pravažiuojant Jonavos gatve, anot autorių, t.b. 

suvokiamas kaip “daugiaplanė dinamiška kintanti tūrių kompozicija”. Važiuojant Šiaurės prospektu, 

pasitinka pastatai–vartai, t.y. aukščiausieji komplekso statiniai, iškilę iki 7 aukštų. Vidinėje komplekso ašyje, 

kur negalima statyba, numatoma visuomeninė zona - teminiai parkai, vaikų žaidimo aikštelės, žali plotai. 

Komplekso viduje, pagrindiniai ryšiai formuojami X formos sankryža. Artėjant link pėsčiųjų tilto 1A. siūloma 

įrengti viešąją erdvę - platformą/aikštę, kuri už sklypo ribos būtų ant upės krantinės. Arčiausiai upės, 

suplanuoto daugiabučio pirmame aukšte, siūloma įrengti kavines (čia yra ant tinklų servituto ašies). ŠV 

sklypo dalis dengiama apželdinta platforma - aikšte, o po ja įrengiamas parkingas. Pestieji/dviračių srautai 

PĖSTIEJI/DVIRAČIŲ SRAUTAI 

Autoriai teigia - Jonavos gatvė yra šalia Neries upės, bet dialogas su upe nesuformuotas, ignoruojama 

miesto jungtis su vandenimis. Atsakingai vystant miestą prie Kauno upių privalu sukurti infrastuktūrą, 

tinkamą visuomenei naudotis jų pakrantėmis, leisti laiką santykyje su upe. Siūloma sklype vystyti dviračių ir 

pėsčiųjų takus, bei per komplekso centrą nukreipti srautus į galimą jungtį link planuojamo statyti tilto bei 

tiesti dviračių taką ir upės krantinėje (anot autorių, tako logiška tąsa pasiteisintų tik miestui numačius ir 

pakrantėje nutiesus dviračių takus link senamiesčio).  

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS  

Automobilių stovėjimas projektuojamas pirmame ir požeminiame aukštuose Š sklypo dalyje - automobilių 

stovėjimo aikštelė per 2 aukštus, aptarnaujanti gyvenamąją ir administracinę paskirtį. P sklypo dalyje 

numatomas antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė aptarnaujanti administracinį pastatą. Šis pasiūlymas 

išsiskiria antžeminės (ne tik požeminės) saugyklos numatymu sklypo Š dalyje virš jo įrengiant apželdintą 

platformą. Numatoma dar viena judėjimo ašis link būsimo pėsčiųjų tilto įstrižai ŠV kryptimi. Tam tenka 

numatyti pandusą aukštyn ir po to žemyn. “Žvaigždinė” kompozicija atrodo kiek mechaniška tokiame 

peizažiniame kraštovaizdyje, atsiradusios horizontalios jungtys savaime blokuoja pražvelgiamumą į upę, 

kurio taip trūksta judantiems Jonavos gatve. Įvažiavimo “vartai” del įstrižų kampų optiškai įgauna dar 

didesnį išsiplėtimą tarpusavyje nei yra iš tikrųjų. Bendras užstatymas atrodo gan didokas. Tačiau, kaip 

bebūtų, iškeltos vertikalės del sumanyto “sukinio” efekto gatvės perspektyvose atrodo gan patraukliai ir 

dinamiškai. 


