
Autoriai teigia, jog - “projekto urbanizuojamos zonos užstatymas formuojamas darant prielaidą, kad dalis 

esamo Jonavos g. užstatymo neatitinka teritorijos potencialo, todėl teritorijai vystantis ir didėjant jos 

ekonominei vertei, dalis esamų pastatų galėtų būti rekonstruojami ar griaunami. Taip pat ir sklypų ribos gali 

būti koreguojamos (sujungiamos esamos, formuojamos naujos laisvoje valstybinėje žemėje), tokiu būdu 

sudarant galimybę vystyti stambesnius, teritorijos potencialą labiau atitinkančius pastatus. Numatomos dvi 

pagrindinės vyraujančios užstatymo funkcijos: administracinė-prekybinė, suplanuota greta intensyvaus 

eismo koridoriaus ir nuo jų atribojanti gyvenamąją funkciją, išdėstomą arčiau gamtinės pakrantės”. Tai kone 

vienintelis darbas parodęs schematišką perspektyvinio užstatymo kontekstą.  

IDĖJA 

PORTA: nuo angl. žodžio port (uostas), kas suponuoja į pakrantę, kontaktą su Neries upe ir angl. žodžio 

portal (vartai), kuris iliustruoja siūlomą urbanistinę/ architektūrinę koncepciją – atverti vartus per kvartalą, 

sukuriant naują vizualinį/funkcinį ryšį su krantine. Sklypo rytuose projektuojami du 8 ir 4 aukštų pastatai, 

komponuojami skersai gatvei, siekiant išsaugoti kvartalo pralaidumą ir vizualinį ryšį su Nerimi. Leidžiantis 

Šiaurės prospektu šie tūriai sudaro pastatų-vartų įspūdį ir yra teritorijos orientyrai. Sklypo P užstatymas kiek 

atitrauktas, respektuojant, anot autorių, greta esančių laidojimo namų pastato erdvę. Artėjant prie upės 

užstatymo gabaritai smulkėja – suformuojamas pralaidumas ir vizualiniai koridoriai į gamtinę Neries 

aplinką: projektuojami penki 4-6 aukštų pastatai, išdėstomi siekiant išlaikyti vizualinius ryšius, insoliacijos 

reikalavimus. 

Kvartalas padalintas į dvi pagrindines funkcines zonas: administracinė-komercinė ir gyvenamoji. Šis 

pasiūlymas išsiskiria tuo, jog siūloma Kauno bendruoju planu pėsčiųjų tiltą, numatytą kiek toliau į Š nuo 

projektuojamo kvartalo, perkelti į projekte formuojamos Šiaurės pr.–pakrantės ašį, taip įprasminant jos 

formavimą, integruojant tiltą į numatomų viešųjų erdvių sistemą bei išvengiant BP numatytoje vietoje 

susidarančių komplikuotų tilto prieigų. Tačiau pagrindinė kvartalo viešoji erdvė projektuojama taip, kad 

neįgyvendinus šio siūlymo jos sprendiniai ir funkcionalumas nenukentėtų. Projektu siūlomi pakrantės 

įveiklinimo sprendiniai integruojami į esamą dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą: keturiose pėsčiųjų 

susisiekimui patogiose lokacijose, atkarpoje tarp Varnių g. tilto ir Islandijos pl. tilto, numatomos jungtys į 

Jonavos g. esamą pėsčiųjų ir dviračių tranzitinę ašį. 

KVARTALO SPRENDINIAI 

Kvartalas padalintas į dvi pagrindines funkcines zonas: administracinė-komercinė ir gyvenamoji. Šis 

pasiūlymas išsiskiria tuo, jog siūloma Kauno bendruoju planu pėsčiųjų tiltą, numatytą kiek toliau į Š nuo 

projektuojamo kvartalo, perkelti į projekte formuojamos Šiaurės pr.–pakrantės ašį, taip įprasminant jos 

formavimą, integruojant tiltą į numatomų viešųjų erdvių sistemą bei išvengiant BP numatytoje vietoje 

susidarančių komplikuotų tilto prieigų. Tačiau pagrindinė kvartalo viešoji erdvė projektuojama taip, kad 

neįgyvendinus šio siūlymo jos sprendiniai ir funkcionalumas nenukentėtų. Projektu siūlomi pakrantės 

įveiklinimo sprendiniai integruojami į esamą dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą: keturiose pėsčiųjų 

susisiekimui patogiose lokacijose, atkarpoje tarp Varnių g. tilto ir Islandijos pl. tilto, numatomos jungtys į 

Jonavos g. esamą pėsčiųjų ir dviračių tranzitinę ašį. 

INSOLIACIJA: ilgiausiai insoliuojamą zoną atvaizduoja geltona spalva. VĖJO susidarymo galimybė: didžiausią 

tikimybę analizėje atvaizduoja raudona spalva, mažiausią – šviesiai žalia spalva. Š dalies pastatų išdėstymas, 

jų neprakeičiant, rodo didžiausią galimybę jiems užstoti vaizdus į upę. 

KRANTINĖS ĮVEIKLINIMO SCENARIJUS 

Sveikintina, jog šiame darbe PORTA skirta nemažai dėmesio krantinės įveiklinimui, pražvalgai į upę, būtino 

perspektyvinio užstatymo/rekonstravimo schemai. Visgi ne reprezentatyviai atrodo priekinė viešos erdvės 



dalis numatyta antžeminiam parkavimui, o visas grožis nustumiamas link kranto. Taip pat kyla klausimas, 

kaip privažiuos specialusis transportas į gyvenamąją zoną – ypač greitoji ir gaisro gesinimo mašina (panašiai 

kaip ir pasiūlyme vardu „Intakas“)? Aptarnaujantis - manytume patektų per požeminį parkingą - liftais ir 

laiptinėmis. Beje, abu šie darbai yra panašaus užstatymo intensyvumo ir tankumo, tik pastarojo 

intensyvumas vienas iš didesnių: 1,02 (102%). Taip pat šiame darbe numatyti 2 įvažiavimai tiesiai iš gatvės, 

priešingai, nei kituose-tiesiogiai iš Šiaurės pr. sankryžos arba per išplatėjimo juostą. Sveikintinas pastatų 

nužeminimas į kranto pusę, bet jų išdėstymas Š pusėje vienas paskui kitą atrodo mechaniškai. “Vartų” 

pastatai atrodo gan masyvūs, gal todėl, kad tūriai ne kiek aukšti, o ištęsti į sklypo gilumą. Pėsčiųjų tilto 

perkėlimas į naują poziciją kranto landšafto atžvilgiu atrodo kiek keistokai-dubliuojasi su vieša alėja, 

einančia per intaką ir ,mano požiūriu, sukuria kiek per daug vizualinio triukšmo, nors jo pradžia ties Šiaurės 

pr. ašimi-logiška. 


