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SITUACIJA 

Projektuojama teritorija - žemės sklypas Jonavos g. 43C, Kaunas. Sklypo bendras plotas – 16326 
kvadratinių metrų. Teritorija – šiaurinėje miesto dalyje, greta Neries upės ir pagrindinės magistralinės Jonavos 
gatvės. Jonavos gatvė – viena iš pagrindinių miesto radialų, jungiančių magistralę Vilnius-Klaipėda su 
Senamiesčiu. Jonavos gatvė nėra intensyviai urbanizuota, koncentruojasi prekybiniai, administraciniai, 
aptarnavimo objektai. Jonavos gatvė – viena iš Kauno miesto komercinių objektų linijinių centrų. 

Iš rytinės pusės teritorija ribojasi su Jonavos gatve ir Šiaurės prospekto sankryža, pietinėje pusėje – 
laidojimo namais, iš vakarų pusės sklypas ribojasi su Neries upe, šiaurėje – prekybiniais pastatais, 
neužstatytais plotais. Neries pakrantė ties projektuojamu sklypu – natūrali. Jonavos gatvėje susiformavusi 
užstatymo linija, likusioje teritorijoje iki Neries upės užstatymas padrikas, nėra aiškios struktūros, funkcijos.  

Planuojama teritorija gerai matoma Kauno panoramose bei siluetuose žvelgiant nuo Islandijos plento, 
leidžiantis nuo Šiaurės prospekto ir t.t.  

Maksimalus užstatymo aukštis žemės sklype – 30 m. 

Konkurso užduotyje prašoma parengti teritorijos žemės sklype Jonavos g. 43c, Kaune urbanistinės ir 
architektūrinės idėjos siūlymus. Numatyti požemines ar/ir antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, 
žaliuosius plotus, vaikų žaidimo aikšteles, vietas šiukšlių konteineriams ir t.t. Numatyti privažiavimus, pėsčiųjų 
takus.  

Parengti administracinių, prekybinių, gyvenamųjų namų projektinius siūlymus. Architektūrinė idėja turi 
atitikti pastato paskirtį ir funkciją. Siekti inovatoriškumo, šiuolaikinių technologijų pritaikymo. Patalpų 
išplanavimas turi būti funkcionalus, racionalus, pagrįstas. Siekti statybos sprendinių ekonomiškumo ir 
pageidaujamos statybos kainos realumo.  

Recenzijoje pateikiama projektų retrospektyva pagal urbanistinio integralumo ir funkcionalumo 
vertinimo kriterijus 



IDĖJA/ JOS ORIGINALUMAS IR VIENTISUMAS 
 

1. LEDONEŠIS idėja  
Iš „Ledonešio“ projekto: 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. Tūriai tarsi suskilę ledo 
gabalai nešami upės srovės, kurie pakilus vandens lygiui ir jam nuslūgus lieka išmesti į krantą. Projektuojamų tūrių 
kylantys stogai pabrėžia Neries tekėjimo kryptį. Ledų sangrūdos motyvas atsikartoja ir sklypo aikštės 
sprendiniuose, panaudojant nereguliariai išdėstytus skirtingo aukščio trikampius elementus. 

Tūrine pastatų išraiška stengiamasi perteikti ledonešio metu į krantą išmestų ledo gabalų vaizdinį. Ši įspūdį 
sustiprina nusklembti pastatų stogai, atkartojantys lūžtančią išmestų į krūvą ledynų liniją. Trikampės su 
nuapvalintais kraštais pastatų formos supanašėja su ledo lytimis. Ši forma įgauna didelę reikšmę daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų planavime. Ilgosios tūrių kraštinės nukreipiamos rytų-vakarų kryptimis, trumpąją kratinę 
orientuojant į pietus. Dėl to smailusis pastato kampas nukreipiamas į šiaurę. Tokiu būdu sukuriama galimybė 
projektuoti butus palei visą išorinių sienų perimetrą. Maksimaliai atveriama patraukliausia pietvakarinė pusė (butai 
su vaizdu į Nerį). Nusklembti stogai atpažįstami iš vidų žiūrėjimo taškų, be to toks sprendimas leidžia viršutiniuose 
aukštuose projektuoti apartamentus su aukštomis lubomis pagrindinėse butų erdvėse. Nusklembti projektuojamų 
pastatų stogai apželdinami. 

 
Architektūrinė idėja originali ir vientisa: 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama plati aikštės properša, suteikianti peržvelgiamumą ašimi upė- šlaitai, pastatai terasuoti, 
apželdintais stogais. Drąsiai teigiama, kad čia naujas linijinis centras - Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, 
kintantys, dinamiški įtraukiantys, tačiau kvartalo viduje tankumas didėja per smarkiai, palikdamas mažai 
galimybių vidinių kvartalo erdvių formavimui.  

Tiek pastatų tūriai, tiek aikštė plėtoja ledonešio naratyvą, todėl kvartalas labai ženkliškas, vientisas ir 
monolitiškas.  
 

2. INTAKAS idėja 
Iš „Intakas“ projekto: Ši Jonavos g. atkarpa neturi aiškios išklotinės, todėl siūloma sutankinti kvartalą ir 

formuoti jį kaip urbanistinę kalvą. Tačiau, kad kvartalas neatrodytų per daug masyvus, tarp pastatų paliekama 
aikštė, gana erdvūs tarpai ir praėjimai palieka vizualinį ryšį tarp Jonavos g. ir Neries krantinės. 

Siekiant sukurti kvartalo nuotaiką, architektūrinė schema ir kompozicija yra sąmoningai kuriama gana 
tiršta, komponuojamos skirtingos formos ir tūriai. Iš pastatų išsikišančios konsolės vizualiai skaido aikštę, daro ją 
erdviškai įvairesnę. Aikštės forma, praėjimai ir takai, bei komponavimo būdas sukuria intrigą, daug įvairių vidinių 
rakursų.  

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 apskritai tarsi ištripsta parke. Biurų pastatai, 
tarsi ekranai atskiria žaliąją dalį, nuo intensyvios Jonavos g. 
 
Architektūrinė idėja originali ir vientisa: 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama plati aikštės properša, taip pat ir kitos papildomos netaisyklingos ašys suteikia ne 
vieną peržvelgiamumo galimybę ašimi upė - šlaitai, pastatų tūriai link upės smulkėja. Teigiama, kad čia naujas 
linijinis centras - Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, kintantys, dinamiški, žaismingi ir įtraukiantys. Tokia erdvių ir 
tūrių dinamika nemažiau svarbi vidinės kvartalo nuotaikos kūrimui. Nuotaikos nedidelio miestelio centro, kur 
klaidžiodamas gatvėmis nežinai ką rasi už kampo. 

Tiek pastatų tūriai tiek aikštė plėtoja miestelio centro naratyvą, todėl kvartalas labai ženkliškas, vientisas ir 
dinamiškas.  



3. PORTA idėja 
Iš „Porta“ projekto: nuo angl.žodžio port (uostas), kas suponuoja į pakrantę, kontaktą su upe ir ang. Žodžio 

portal (vartai), kuris iliustruoja siūloma urbanistinę – architektūrinę koncepciją – atverti vartus per kvartalą, sukuriant 
naują vizualinį/funkcinį ryšį su krantine 

Sprendinyje teritoija skaidoma į dvi zonas pratęsiant vizualinę ašį nuo Šiaurės per. Sklypo rytuose 
formuojami du 8 ir 4 aukštų pastatai, kuriais siūloma Jonavos g. užstatymo linija, aukštingumas ir užstatymo 
charakteris. Pastatai, skirtingai nei būdinga Jonavos g. užstatymui komponuojami skersai gatvei siekiant išsaugoti 
kvartalo pralaidumą ir vizualinį ryšį su Nerimi. Architektūrinei išraiškai susitiprinti ir reaguojant į gretimybes, jų tūriai 
skaidomi ir pasukti rakursu. Šie aukštesni tūriai sudaro pastatų – vartų įspūdį ir tampa teritorijos orientyrais. 
Vidinėje sklypo dalyje, artėjant prie  upės užstatymo gabaritai smulkėja (projektuojami penki 4-6 aukštų gyvenamieji 
tūriai) – suformuotas pralaidumas ir vizualiniai koridoriai į gamtinę Neries aplinką 
 
Architektūrinė idėja originali ir vientisa: 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama aikštės properša, taip pat ir kitos papildomos ašys suteikia papildomo peržvelgiamumo 
galimybę ašimi upė - šlaitai, pastatų tūriai link upės smulkėja. Kvartalo Portal dalyje teigiama, kad čia naujas 
linijinis centras - Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, kintantys ir įtraukiantys. Gyvenamoji dalis kuriama aplink kitą 
privačią erdvę, kuri tūriam smulkėjant labiau atveriama į upę.  

Tiek pastatų tūriai, tiek abi erdvės: viešoji ir privačioji aktyvi plėtojami aiškiai diferencijuotai, tačiau 
išlaikant tiek tūrinį, tiek erdvinį bendrumą, todėl kvartalas labai vientisas ir racionalus. 
Tik  vienintėlis klausimas kur tas Port‘as? 
 

4. 8118 idėja 
Iš „8118“ projekto: Projektuojamų pastatų komplenksą sudaro 3 pagrindiniai tūriai sujungti aukščiau 

esančiomis pastato dalimis - taip pabrėžiant bendrą tūrio koncepciją ir sukuriant komplekso vientisumą. 
Lakoniškoje architektūroje, svarbiausia yra ne apdailos medžiagos, o formuojamos patrauklios, intriguojančios 
komplekso vidaus erdvės, praėjimai, užlipimai, netikėti rakursai. Pasirinktas “gulinčio” tūrio kompozicijos 
principas,nenumatant konkrečių vertikalių sklype ar kitų taškinių kompozicijos akcentų.Projektuojamų pastatų 
siluetas pailgas, lieknas, prasikeičiantys aukštų kontūrai tarsi pabrėžia upės tėkmę, judriųjų magistralinių gatvių 
intensyvumą. Projektuojamas pastatas neturi koncentruotos, konkrečios tūrio formos, aukštai prasikeičia, išlenda 
formuodami konsoles, perdengia vienas kitą 

 
Architektūrinė idėja dalinai originali ir vientisa, tačiau neracionali 
Svarbiausi gamtinės aplinkos elementai: upė, jos slėnis ir želdynai, šlaitai su brandžiais medžiais naudojami tik 
kvartalo reikmėms: tiek formuojama aikštės properša, taip pat ir kitos papildomos ašys nesuteikia papildomo 
peržvelgiamumo galimybę ašimi upė - šlaitai, nes perspektyvas uždaro ilgi ištisiniai, nors ir tampantys 
masyviom konsolėm, dirbtinai pilami pakilimai/šlaitai. Vienu žemu ilgu linijiniu pastatu teigiama, kad čia  - 
naujas linijinis centras. Atraktyvios erdvės formuojamos kvartalo/pastato gilumoje – kas tuomet turėtų įtraukti, 
pakviesti į šį kvartalą? Be to antžeminiai automobilių srautai nukerta vienalytį ryšį tarp kvartalo viešųjų erdvių. 
Virš jų deklaratyviai atraktyvūs pėsčiųjų ryšiai realybėje būtų komplikuoti 

Kvartalo architektūrinė idėja tik dalinai originali ir vientisa, tačiau neracionali, nes savitikslė  
 

 

 

 

 

 



5. K201 idėja 
Iš „K201“ projekto: Kuriant  kvartalo užstatymo koncepciją suprojektuoti kokybišką kvartalą darbui, 

gyvenimui ir miestui. 
Kvartalo pastatų tūriai komponuojami gilinantis į jų poveikį stebėtojui, kuris kompoziciją skaitys 

važiuodamas Jonavos gatve, būdamas kitoje upės pusėje, vaikščiodamas kvartalo viduje. 
Dvišlaičių stogų pastatų siluetai formuoja dinamišką kompoziciją kintančią žvelgiant skirtingais rakursais. 

Gatvės perimetrą formuojantys pastatų tūriai šlaitiniais stogais vizualiai sumažina pastatų dydį, priartindami prie 
jaukaus senamiesčio mastelio. Į kvartalą patenkama pro aikštę tarp verslo centrų, nuo kurio atsiveria upės šlaitų 
panorama. Gyventojų ir svečių poilsiui suprojektuojamas pėsčiųjų ir dviratininkų takas nusileisti prie upės. 
Formuojama gatvė šalia gyvenamųjų namų, galėtų būti tęsiama į šiaurinę pusę link planuojamo pėsčiųjų tilto. 

 
Architektūrinė idėja dalinai originali ir ne vientisa 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama plati aikštės properša, suteikia peržvelgiamumo galimybę ašimi upė - šlaitai. Tačiau 
kitos papildomos ašys blokuojamos statant sekančiu tūrius statmenai. 
Teigiama, kad čia naujas linijinis centras – tačiau Kvartalo vartų tūriai neakcentuoti, statiški, neįtraukiantys. Tuo 
tarpu link upės projektuojamų gyvenamųjų pastatų tūriai aukštėja, jų tūrinė išraiška įdomesnė. Kvartalas 
beveik be išreikštų viešųjų erdvių, kadangi jos arba skirtos automobiliams, arba tiesiog nepaliestos laukinės 
gamtos. Todėl autorių deklaruojama senamiesčio koncepcija iš gyvenamųjų tūrių nepereina į viso kvartalo 
urbanistinę koncepciją. Skirtingų paskirčių pastatų tūriai plėtojami atsietai vieni nuo kitų, vidinės kvartalo 
erdvės jų neapjungia (arba apjungia tik automobilių srautai), todėl kvartalo audinys nevientisas, nėra 
bendrumo 

Nors kvartalo architektūrinė idėja tik dalinai originali ir visškai nevientisa.  
 

6. NERISATGIS idėja 
Iš „Nerisatgis“ projekto: Spręsdami konkurso uždavinį ieškojome rakto statinių funkcinių charakterių 

pasiskirstymui bei panoramos formančių, jų tūrių ir dydžių išsidėstymui sklype.  Mūsų matymu sklype 
labai aiškiai galime išvesti ašį, dalinančią sklypą per pusę su barjerą nuo gatvės sudarančia biurų pastatų juosta, 
bei panoramomis apdovanotais daugiabučiais į upės pusę.  

Komplekso pastatų kompoziciją sudaro penkios vertikalės (6-7 aukštai) ir trijų/ keturių aukštų horizontalūs 
statiniai.Nusileidžiant Šiaurės prospektu pasitiktų pastatai–vartai, t.y. aukščiausieji komplekso statiniai, iškilę iki 7 
aukštų. Pastatai-vartai galėtų turėti išreikštą skulptūrišką charakterį, o tarp jų atsiverianti properša būtų 
neužstatytas ‚langas‘ į upę, susidarantis ir dėl negalimos užstatymo zonos. 

Tai būtų panoramos pabrėžtis. Vidinėje komplekso ašyje, kur negalima statyba, numatoma visuomeninė 
zona - teminiai parkai, vaikų žaidimo aikštelės, žali plotai. 

Dėl intensyvaus eismo Jonavos ir Šiaurės prospektais, sklypo statiniai daugiausia būtų suvokiami 
pravažiuojančiojo srauto, t.y. architektūra būtų suvokiama per pastovų judesį ir objektas būtų patiriamas per nuolat 
kintančią perspektyvą. Judant gatve komplekso bokštų vertikalės nuolat kinta, ir dinamiškai atsidaro – užsidaro 
properšų ašys link upės, nuolat kintanti tūrių kompozicija pabrėžia komplekso daugiaplaniškumą. 
 
Architektūrinė idėja originali ir vientisa, tačiau agresyvi: 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama plati aikštės properša suteikianti peržvelgiamumą ašimi upė - šlaitai, formuojama 
netikėta aštri antrinė ašis, projektuojami terasuoti pastatai. Drąsiai teigiama, kad čia naujas linijinis centras - 
Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, kintantys, dinamiški įtraukiantys. 
Tačiau žemesnės terasuotų tūrių dalys yra per aukštos, o dėl didelio kvartalo intensyvumo atsiradus dideliam 
auto poreikiui, be požeminio parkingo, kvartalo viduje didelė sklypo dalis atiduodama automobilių parkavimui, 
kuris nors uždengtas eksploatuojamu stogu, į upės pusę besileidžiančiu amfiteatru, realiai nukerta upė-šlaitai 
vizualinį ryšį  
Architektūrinė idėja originali ir vientisa, tačiau agresyvi, aštri intensyvi architektūra čia naudojasi gamtine 
aplinka, nekurdama lygiaverčių santykių  



7. MANO NAMAS PRIE UPĖS 
Iš „Mano namas prie upės“ atsižvelgiant į esamą situaciją manome, kad teritorijoje matomoje nuo tilto, Šiaurės 

prospekto, Jonavos g. perspektyvose, privalo atsirasti dominuojantis išskirtinio tūrio ir aukščio ženkliškas pastatas, 
papildantis upės slėnio miestovaizdį. Neries pakrantės turėtų būti formuojamos kaip miesto žaliosios zonos 
neįrėmintos krantinėmis, skirtos pėsčiųjų žygiams mieste, paukščių stebėjimui, augintinių vedžiojimui, žvejybai, 
gamtos tyrinėjimui ir t.t. Žaliosios zonos maksimaliai turėtų įsilieti į nagrinėjamą teritoriją, sudarydamos žaliojo 
„kilimo“ įspūdį. 
Nagrinėjamame sklype pastatai šalia pakrantės neturi formuoti griežtos linijos būdingos miesto krantinėms, pastatų 
tūrius siūlome dėstyti laisvo planavimo principu nesudarant aiškios kvartalo pradžios ir pabaigos įspūdžio, ypač 
turint omenyje tai, kad gretimose teritorijose užstatymas jau praktiškai susiformavęs, t.y. planuojamas sklypas 
gretimose teritorijose urbanistinės tąsos neturės. 
 
Architektūrinė idėja dalinai originali ir vientisa: 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su brandžiais 
medžiais – formuojama plati  plati aikštės properša, o taškiniai bokštiniai tūriai bendrai didelis 
peržvelgiamumas ašimi upė- šlaitai Drąsiai teigiama, kad čia naujas linijinis centras - Kvartalo vartų tūris 
akcentuotas, kintantis, tačiau bokštiniai taškiniai pastatai neburs gyventojų bendruomenės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDĖJA/ JOS ORIGINALUMAS IR VIENTISUMAS APIBENDRINIMAS:  
Šias kriterijais vertinant labiausiai originalios, vientisos ir subalansuotos idėjos Projektų: „INTAKAS“, 
„PORTA“, tačiau Projektų: „LEDONEŠIS“, „NERISATGIS“ idėjos nors ir ne tiek subalansuotos, taip pat 
originalios ir vientisos.  



URBANISTINIS INTEGRALUMAS - ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI 
 
Planuojama teritorija gerai matoma Kauno panoramose bei siluetuose ne tik leidžiantis Šiaurės prospektu, 
važiuojant Jonavos gatve, bet ir žvelgiant nuo Islandijos plento, važiuojant kitame krante esančia Panerių g.  
Kraštovaizdžio vertybės: Neries upė, upės pakrantės su želdiniais, upės slėnis - šlaitai su brandžių medžių 
masyvais 
Aiškaus urbanistinio konteksto nėra, todėl konkurso dalyvių prašyta pateikti ir perpektyvinės aplinkos vizijas, 
kurias pateikė tik „Porta“ projektas 
Konkurso sąlygose duota 5 Apžvalgos taškų schema ir fotofiksacijos, tačiau Pirmojo Konkurso etapo Darbo 
sudėtis vienareikšmiai nenurodo jų privalomumo, todėl dalyviai arba visai jų nepateikė, arba pateikė ne visas, 
arba be aplinkos. Visgi konkursinių darbų vertinimui kraštovaizdžio aspektu kvartalų vizijų įstatymas į 
fotofiksacijas turėtų būti privalomas. Konkrečiu atveju negalint sulyginti pateiktų darbų įtakos kraštovaizdžiui 
vertinimas gali būti netikslus 
 

1. LEDONEŠIS (pateiktas 1 rakursas) 
Kvartalo dėmenys:  plati išreikšta aikštė, tarsi besiverenčių vartų ją formuojančių 7 +(30,0) aukštų komercinių ir 
administracinių pastatų tūriai, už jų dispersiškai sklypo želdynuose dėliojamų 6+ ir 4+ (21,50) aukštų 
daugiabučių gyvenamųjų namų tūriai 
 
Rakursas (1) leidžiantis Šiaurės prospektu:  
Leidžiantis Šiaurės prospektu matysime išraiškingų, kintančių judant priekinių tūrių akcentuotą kvartalo centrą, 
bei plačios išreikštos aikštės, atverenčios Neries (intako) vaizdus.  
Rakursas (3) Jonavos g:  
Panašus įspūdis tikėtinas judant Jonavos gatve, nuo autostrados pusės.  
Tačiau dėl didelio projekto Ledonešio užstatymo tankumo, mažų atstumų tarp planuojamų kvartalo pastatų  
Rakursuose (2, 4, 5) tiek Jonavos g, tiek Islandijos pr, tiek Panerių g. 
Matysime ne atskirus tūrius, bet vieną totalų monolitinį, kurio nesuskaldys nei terasavimas, nei pasvirę žali 
stogai, nes aikštės properša atsivers tik trumpą laiko dalį. 
Nors siūlomi žali stogai neabejotinai turės geros įtakos perkaitimo ir lietaus vandens kontrolei, būdami pasvirę 
negalės būti eksploatuojami o ir matomi tik nuo Islandijos pr.ir Panerių g. 
Siekiant kuo didesnių intensyvumo rodiklių tūriai prisispaudė ne tik vienas prie kito kvartalo viduje, bet ir išorėje 
prie gretimybių. 
 

2. INTAKAS (pateikti 2 rakursai) 
Kvartalą formuoja plati aikštė bei kiti papildomi įvairių rakursų vizualiniai/ funkciniai ryšiai ir begalė skirtingų 
formų ir aukščių tūrių: prie aikštės stambesnius 6 – 8 tūrius keičia žemėjantys ir smulkėjantys į upės pusę 5, 3, 
2  aukštų  tūriai. Aikštė aukštesniais tūriais akcentuojama asimetriškai, tiek atitraukus vieno iš vartų tūrį gilyn 
link upės, tiek funkciškai. Komercinė ir administracinė paskirtis numatoma prie gatvės, gyvenamoji arčiau upės 
 
Rakursas (1) leidžiantis Šiaurės prospektu:  
Skirtingų kompozicinių ašių ir skirtingų formomis ir aukščiais tūrių įvairovė sukuria intrigas tiek kvartalo viduje, 
tiek išorėje. Neries vaizdai, akcentuotas kvartalo centras atsiskleidžia palaipsniui, tūrių kaita bei kintančių 
erdvių „pulsavimas“ kuria ritmikos ir judesio pojūtį. 
Rakursas (2, 3) Jonavos g:  
Panašus teigiamas įspūdis tikėtinas judant Jonavos gatve, tiek nuo autostrados pusės, tiek nuo Senamiesčio. 
Rakursuose (4, 5) tiek Islandijos pr, tiek Panerių g.  
dėl 2/3 ir mažesnių užstatymo tūrių prie vandens upės želdynai organiškai pereis gilyn į kvartalą. 
 
 
 



3. PORTA (rakursai nepateikti Pateikta insoliacijos, vėjo susidarymo tikimybės,vėjo, triukšmo, matomumo 
analizės, bet visai nepateikta kraštovaizdžio analizė) 

Kvartalą formuoja aikštė, tiesa siauresnė nei prieš tai aptartuose projektuose bei kitos ašys kaip pėsčiųjų alėja 
ir pragmatiški vartai – stambesni 7 ir 5 aukštų prekybos ir paslaugų bei administracininės paskirties tūriai ir 4, 
5, 6 smulkesni gyvenamosios paskirties. 
 
Rakursas leidžiantis Šiaurės prospektu: 
Panašus kaip ir Ledonešio ir Intako – pragmatiškesni komplekso vartų tūriai ir kiek siauresnė properša į Nerį ir 
neturės tiek žaismingo netikėtumo. 
Rakursas (2, 3) Jonavos g:  
Judant Jonavos gatve, tiek nuo autostrados pusės, tiek nuo Senamiesčio rakursai paįvairinti atitrauktomis -
„kaimynų respektavimo“ terasomis, kurios dar ir artins mastelį prie gyvenamosios paskirties pastatų tūrių. 
Siauresnė lyginant su kitais projektais. Pagrindinės aikštės properša į upę papildoma Pėsčiųjų alėja - antrąja 
papildomo peržvelgiamumo upė – šlaitai ašimi 
Rakursuose (4, 5) tiek Islandijos pr, tiek Panerių g.  
Mažesni gyvenamieji tūriai leis persipinti paupio želdynų infrastruktūrai ir kvartalo rekreacinėms zonoms, 
užtikrins geresnę insoliaciją ir pramatomumą  
 

4. 8118 (2 rakursai) 
Kvartalą formuoja išskirtinis vienas visame sklype išplitęs, tai nusileidžiantis, tai pakimbantis persidengiantis 
tūris, trinantis ribas tarp pastato ir želdynų, beje vienintelis nesiūlantis gyvenamosios paskirties 
 
Rakursas (1,2,3,4,5) leidžiantis Šiaurės prospektu, Jonavos g, Islandijos pr, Panerių g.  
Rezultatas priešingas tikslams: išilgai upės – šlaitų dėstomi ištęsti tūriai, per žemos konsolės, dirbtinai supilti 
kalnai ne atveria, bet uždaro perspektyvas  
 

5. K201 (2 rakursai) 
Kvartalą formuoja neišreikšta aikštė, kurią kerta gatvė bei antra statmena vidinė gatvė ir pastatų  tūriai: 
administracinės paskirties žemesni 5 aukštų prie Jonavos gatvės ir 7 aukštų giliau bei gyvenamosios 
paskirties aukštesni 5 su kelių aukštų mansardomis.  
 
Rakursas (1) leidžiantis Šiaurės prospektu:  
Žemesni pragmatiški administraciniai pastatai neformuoja aikštės, neneša kvartalo vartų ženkliškumo. Giliau 
planuojami aukštesni įdomesnių tūrio gyvenamieji kuria klaidinantį įspūdį – lyg kito kvartalo. Aikštės dėka upės 
perspektyva lieka neuždaryta, tačiau kita kryptimi antrinė gatvė nesukuria daugiau upės – šlaitų ašies 
perspektyvų 
Rakursas (2, 3) Jonavos g:  
Tie patys pragmatiški administraciniai pastatų tūriai nekviečia užsukti į kvartalą 
Rakursuose (4, 5) tiek Islandijos pr, tiek Panerių g.  
Pirmą planą formuoja 2 skirtingos kompozicijos: viena - trys statmenai į upę orientuoti aukšti tūriai, sukuriantys 
gilesnes perspektyvas, tačiau jos uždaromos kitų lygiagrečiai gatvei suplanuotų tūrių ir aukšto bei plataus 
agresyvaus adminstracinio tūrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. NERISATGIS (5 rakursai, tačiau jie be gamtinės aplinkos) 
Kvartalą formuoja aikštė, kurią kerta gatvė bei antra įstriža vidinė gatvė ir panašių terasuotų (nuo 7 iki 4aukštų) 
tiek administracinės, tiek gyvenamosios paskirties tūriais su konsolėmis bei apželdintu stogu – aikšte ant 
automobilių parkavimo. 
 
Rakursas leidžiantis Šiaurės prospektu: 
Panašūs, bet nevienodi dinamiški komplekso vartų tūriai, aštri aikštės properša į Nerį nėra praplečiama 
papildoma antra nes pirmame aukšte planuojamas parkavimas uždaro šią upės – šlaitų ašies perspektyvą 
žmogaus akių lygyje 
Rakursas (2, 3) Jonavos g:  
Komplekso vartų tūriai su konsolėmis, kintantys judant pakankamai akcentiški ir įtraukiantys 
Rakursuose (4, 5) tiek Islandijos pr, tiek Panerių g  
Didelio intensyvumo ir ypač tankumo užstatymas uždaro upės – šlaitų ašies perspektyvas, pirmame aukšte 
planuojamas parkavimas pridengiamas aikšte, tačiau taip vis tiek tolinamas žmogus nuo upės 
 

7. NAMAS PRIE UPĖS (5 rakursai) 
Kvartalą formuoja aikštė bei kitos ašys nes užstatymas taškinis. Išskirtinis vartų tūris – 8 aukštų 
administracininės ir komercinės paskirties tūris . Sklype arčiau Neries projektuojami gyvenamieji pastatai. 
Pastatų tūriai dėstomi šachmatiškai tačiau išlaikomas laisvo planavimo principas. Siekiama maksimaliai atverti 
vaizdus tiek pro namų langus tiek iš vidaus erdvių į upę bei kitas perspektyvas. Pastatų tūriai 7 aukštų, plane 
artimi kvadrato formai vengiant ilgų fasadų. Siekiama aplink turėti daugiau žalių persiliejančių prašviečiamų 
erdvių, užstatymo tankiu atliepti ekstensyvią aplinką. 
 
Rakursas leidžiantis Šiaurės prospektu: 
Pasitinka iškirtinis komplekso vartų tūris, tačiau vien jis neįtraukia, nes nekuriama išskirtinė viešoji erdvė, kuri 
daugiau kaip gatvės tąsa, todėl neišnaudojamas upės potencialo, neapjungiamas kvartalas 
Rakursas (2, 3) Jonavos g:  
Tas pats ir Jonavos g. rakursuose – Kvartalo vartų tūris ženkliškas, tačiau atitrauktas tiek jis, tiek nedidelė 
aikštė aplink aprėminama automobilių parkingų, kuriuos pirmiausia ir matysi važiuojant Jonavos g. 
Rakursuose (4, 5) tiek Islandijos pr, tiek Panerių g  
Dėl bokštinių tūrių ir laisvo šachmatiško išdėstymo prie vandens upės želdynai organiškai pereis gilyn į 
kvartalą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISTINIS INTEGRALUMAS - ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI APIBENDRINIMAS:  
Šias kriterijais vertinant teigiama įtaka kraštovaizdžiui Projektų,: „INTAKAS“, „PORTA“, dalinai  
(dėl didelio jų tankumo ir intensyvumo) Projektų: „LEDONEŠIS“, „NERISATGIS“, dalinai (dėl 
neišreikštos aikštės) „MANO NAMAS PRIE UPĖS“   



URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR FUNKCINIS ZONAVIMAS  
Kuriant naują linijinį centrą dėkingoje gamtinėje aplinkoje, kurioje nėra jokios socialinės infrastruktūros visgi 
naudinga kurti mišrią polifunkcinę struktūrą. Taip kvartalas būtų gyvas visais metų ir paros laikais. Todėl ir 
Konkurso užduotyje nurodoma parengti administracinių, prekybinių, gyvenamųjų namų projektinius pasiūlymus 
Būtinas negyvenamosios ir gyvenamosios zonų tiek integralumas, tiek zonų ribų nustaymas, tam kad būtų 
suformuotas tinkamas mikroklimatas 
 

1. LEDONEŠIS urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 
Iš „Ledonešio“ projekto: Projektuojamoje teritorijoje numatoma administracinių pastatų su komercinėmis patalpomis 
pirmuose aukštuose ir daugiabučių gyvenamųjų namų statyba. Sklype numatomos dvi statybos zonos (šiaurinė ir 
pietinė) dėl per sklypą einančių ir sklypą į dvi dalis dalinančių inžinerinių tinklų trasų. Zonoje tarp pietinės ir 
šiaurinės statybos zonos formuojama vieša aikštė, kurios perimetru pirmuose projektuojamų pastatų aukštuose 
numatomos komercinės patalpos su atskirais patekimais iš lauko. Arčiausiai Jonavos gatvės projektuojami 
administracinės paskirties pastatai, kurie veikia kaip gatvės taršos ekranai. Likusioje sklypo teritorijoje numatoma 
daugiabučių gyvenamųjų namų statyba.  
Iš jų gyvenamajai 60 %, administracijai 30  %, komercijai -10%.   
Automobilių intervencija į sklypą minimali - projektuojamas privažiavimo kelias iki projektuojamų patekimų į 
požemines automobilių stovėjimo aikšteles. Visos automobilių stovėjimo vt numatytos požeminėse pastatų dalyse.  

 
Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus: Klausimus kelia tik per 

didelis gyvenamosios funkcijos tankumas, kuris neleidžia sukurti patrauklaus mikroklimato. 
Automobilių aikštelės tik požeminės, tačiau klausimų kelia automobilių ir pėsčiųjų srautų persipynimas 

kvartalo pradžioje 
 

2. INTAKAS urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 
Iš „Intakas“ projekto: Tam, kad kvartalas būtų gyvybingas ir gyvas visą parą sūlome keletą funkcijų, proporcingai 
išdėstomų, tam, kad nebūtų vienos dominuojančios paskirties.  
Iš jų gyvenamajai 35 %, administracijai 50  %, komercijai -15%.   
Matome galimybę atsirasti ir privačiom/visuomeninėms funkcijom - vaikų darželiui, stomatologijos ar kt. grožio 
medicinos įstaigoms. 

 
Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Administraciniai, kurių tūriai 

dėliojami kaip ekranai, gyvenamoji už jų arčiau upės. Kyla klausimas dėl funkcinių zonų dispersiškumo 
Automobilių aikštelės daugiausiai požeminės, nedidelės antžeminės tik prie administracinių pastatų, 

labai gerai atskirti automobilių ir pėsčiųjų srautai  
 

3. PORTA urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 
Iš „Porta“ projekto Administracinė – komercinė numatoma Jonavos g. užstatymui – pastatams orientyrams, ši veikla 
kaip barjeras gyvenamajai funkcijai nuo sklypo pietuose besiribojančių laidojimo namų ir supa Šiaurės 
per.pakrantės ašies formuojamą viešąją erdvę Arčiausiai pietuose išdėstytas 8 aukštų pastatas numatomas su 
komercijos funkcija pirmame aukšte  ir administracine viršutiniuose, o 2-4 aukštų antrasis visas administracinis.  
Gyvenamoji numatomam vidiniam užstatymui su įvairialype rekreacine infrastruktūra. Pagrindinę viešąją kvartalo 
zoną ribojantis gyvenamasis pratęsia viešąją funkciją numatant visuomeninę funkciją. Kiti gyvenamieji 
monofunkciniai 
Iš jų gyvenamajai 40 %, administracijai 50  %, komercijai -10%.   

Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Administraciniai su 
komercija kaip ekranai, taip pat labai gerai, kad numatoma visuomeninė funkcija - galimybė darželiui ar 
sveikatos centrui, o gyvenamoji dėliojama arčiau upės. Taip aiškiai  diferencijuojant funkcijas ir esant 
vidutiniškam tankumui kuriama patraukli papildoma rekreacinė erdvė tik gyventojų bendruomenei 

Automobilių aikštelės daugiausiai požeminės, tačiau centrinė aikštė prasideda kaip antžeminės prie 
administracinių pastatų, nors įvažiavimai į požemines aikšteles atskirti nuo pėsčiųjų srautų, aikštėje kirsis 



4. 8118 urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 
Iš „8118“ projekto: Sklype projektuojamos dvi pagrindinės veikslos paskirtys: 
- būdinga aplinkinėms teritorijoms ir ją pratesianti, papildanti- komercinė paskirtis; 
- šiandieniniams poreikiams reikalingiausia, pagrindinė projektuojamo komplekso - admininstracinė, 
biurų paskirtis;Vertikalusis admininstracinio komplekso zonavimas numato komercinės paskirties pirmame lygyje, 
pasiekamas tiesiai iš gatvės, kartu su pėsčiųjų takais bei parko zonomis. 
Administracinės komplekso zonos prasideda nuo 2 ir 3 aukštų. Taip sukuriama laisva erdvė judėjimui teritorijoje 
tarp funkcinių zonų.Tokios projektuojamų statinių funkcijos siūlomos reaguojant į šiandieninį naujų admininstracinės 
paskirties objektų poreikį Lietuvoje, o taip pat atsižvelgiant į sklypo padėtį miesto erdvinėje 
struktūroje.Manome, jog gyvenamoji funkcija šioje vietoje netikslinga, kadangi aplinkui vyrauja komercinės, 
paslaugų ir kitos negyvenamosios paskirties zonos, kurioms geriau pritaikyta ir vietos infrastruktūra. Kita vertus 
susisiekimo galimybės su didžiausiais gyvenamasiais Kauno miesto mikrorajonais yra labai patogios. 
Iš jų gyvenamajai 0 %, administracijai/komercijai 100  % 

 
Monofunkciškumas neatitinka mišriam centrui keliamų reikalavimų. Tačiau projektas numato galimybę 

dalyje įrengti viešbučius ar kitaip apartamentus, kurie suteiktų galimybę kvartalui būti gyvam skirtingu metu 
Be to antžeminiai automobilių srautai nukerta vienalytį ryšį tarp kvartalo viešųjų erdvių. Virš jų deklaratyviai 
atraktyvūs pėsčiųjų ryšiai realybėje būtų komplikuoti 
 

5. K201  
Iš „K201“ Projektuojami verslo centrai formuoja vieningą Jonavos gatvės užstatymo liniją, kartu veikia ir kaip fizinis 
barjeras nuo gatvės atskiriantis planuojamą kamerinę kvartalo vidaus erdvių atmosferą Šalia Jonavos gatvės 
suprojektuoti 5 aukštų ir giliau numatomas 8 aukštų administraciniai bei viešbučiu prie aikštės su viešosiomis 
erdvėmis Gyvenamieji namai prie upės, toliau nuo triukšmo ir arčiau gamtos. Kiekvienas pastatas turi savo 
privačias zonas gyventojams. 
Iš jų gyvenamajai 50 %, administracijai 30  %, komercijai 20%.   

 
Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Administraciniai su 

komercija kaip ekranai, o gyvenamoji dėliojama arčiau upės. Tačiau antžeminiai automobilių srautai nukerta 
vienalytį ryšį tarp kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų zonų, kurios po to turi tik atskirų namų privačias bet ne 
kvartalo rekreacines zonas. 
 

6. NERISATGIS 
Iš „Nerisatgis“ Vystomas kvartalas talpina sklype funkcijų ‚miksą‘ – biurų, gyvenamąją ir paslaugų. sklype aiškiai 
išvesta ašis, dalinančią sklypą per pusę su barjerą nuo gatvės sudarančia biurų pastatų juosta, bei panoramomis 
apdovanotais daugiabučiais į upės pusę. Arčiausiai upės, suplanuoto daugiabučio pirmame aukšte, siūlome įrengti 
kavines.  
Kuriamos dvi aikštės: properšoje link Neries ir apželdinta platforma - aikšte dengiama po ja įrengiamas parkingas. 
Parkingo šonai nuožulniai nuleidžiami link upės laiptais ir pandusais, tai suteikia galimybę komplekso naudotojui 
įsisavinti panoramas iš aukščiau, kas yra gerokai patraukliau, nes atsiveria tolimesnės perspektyvos.  
Iš jų gyvenamajai 30 %, administracijai 60  %, komercijai -10%.   

 
Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus: tačiau funkcijos 

nediferencijuotuose tūriuose atidalijamos mechaniškai. Dėl antžeminio parkavimo nors ir su aikšte nekuriamas 
gyvenamiesiems kvartalams būdingas mikroklimatas, erdvės, todėl tokia tūrinė kompozicija tinkama labiau 
administracinei biurų funkcijai 

 
 
 
 
 



7. MANO NAMAS PRIE UPĖS 
Iš „Mano namas prie upės projekto“ Teritorija aiškiai suskirstyta į visuomeninės paskirties ir gyvenamosios 
paskirties zonas. 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. 
Iš jų gyvenamajai 50 %, administracijai 40  %, komercijai -10%.   
 
Nors teritorija aiškiai suskirstyta funkcinėmis zonomis, bet kvartalas neapjungiamas nei išskirtine viešąja 
erdve, kuri lieka kaip gatvės tąsa, taip pat ir toliau kvartalas fragmentuotas, nes jungtys vis nukertamos 
automobilių srautų, neišnaudojamas upės potencialas, želdynai, nekuriama kvartalo bendruomenė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR FUNKCINIS ZONAVIMAS APIBENDRINIMAS:  
Vientisiausia apjungta kvartalo struktūra, aiškiausias funkcinis zonavimas Projektų,: „INTAKAS“, 
„PORTA“, dalinai  (dėl didelio jų tankumo ir intensyvumo) Projektų: „LEDONEŠIS“, „NERISATGIS“  



RODIKLIAI  
Visų projektų rodikliai neviršija Bendrąjame plane duotus max intensyvumo rodiklį - 2. 
Visų projektų rodikliai, išskyrus 8118  pasiekia Konkurso užduotį – siektinas naudingas plotas apie 15000 kvm,  
Tačiau vieni ir pasiūlė 15000, kiti pasiūlė veik 2 kartus didesnį.  
Konkurse pasimatė didelio intensyvumo problemos - pastatai vienas šalia kito, kyla klausimai ne tik dėl 
kvartalo gero mikroklimato, bet ir insoliacijos, reikalinga daugiau parkavimo vietų -  antžeminio parkingo, nors 
Konkurso užduotyje prašoma minimalaus automobilių judėjimo sklype 
 
Todėl Konkuso Užsakovas ir  Rengėjas sekančio etapo Konkurso Užduotį galėtų papildyti ploto ribomis.  
Tuomet vieni darbai pamažintų, kiti padidintų savo pastatų tūrius, atsirastų bendras mastelis ir būtų galima 
vertinti ne parduodamus kvadratus, bet racionalų išplanavimą ir fasadus. 
Tas pats ir dėl skirtingų funkcijų proporcijų – projektuose jos taip pat labai skirtingos bet truputį gali keistis, jei 
Užsakovas kaip verslininkas žino kas labiausiai atsiperka - užduotų tai Konkurso Užduotyje 
 
Sklypo plotas ha 1,6323 

1. LEDONEŠIS  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 120 3  
3. Sklypo užstatymo tankumas % 60 1 
4. Pastatų užimamas plotas m2 9 670 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 4 900 / 30 
6. Pastatų bendras plotas m2 28 550  
 

2. INTAKAS  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 93 5 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 26 5 
4. Pastatų užimamas plotas m2 4 210 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 6 510/40 
6.Pastatų bendras plotas m2 15 944 7.  
 

3. PORTA  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 102 4 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 28 4 
4. Pastatų užimamas plotas m2 4 600 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 6 080/37 
6. Pastatų bendras plotas m2 16 610.  
 

4. 8118  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 86 7 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 44 3 
4. Pastatų užimamas plotas m2 7 230 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 9 475/x 
6. Pastatų bendras plotas m2 14 035.  
 

5. K201  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 143 1 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 23,7 6  
4. Pastatų užimamas plotas m2 3 844 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 6 394/39 
6. Pastatų bendras plotas m2 22 101. 
  



6. NERISATGIS  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 129 2 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 46,46 2 
4. Pastatų užimamas plotas m2 7 583 
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 6 840/41.90 
6. Pastatų bendras plotas m2 29 118.  
 

7. MANO NAMAS PRIE UPĖS  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 92 6 
3. Sklypo užstatymo tankumas % 16 7 
4. Pastatų užimamas plotas m2 2 600  
5. Sklypo žaliasis plotas m2 / % 6 525/40 
6. Pastatų bendras plotas m2 15 100.  
 

TANKUMAS 
Didesnį tankumą numato šie darbai LEDONEŠIS (60), NERISATGIS (47), 8118 (44) 
Mažesnį tankumą šie darbai PORTA (28), INTAKAS (26), K201 (24), MANO NAMAS PRIE UPĖS (16) 
 
INTENSYVUMAS 
Didesnį intensyvumą numato šie darbai K201 (143), NERISATGIS (129), LEDONEŠIS (120) 
Mažesnį tankumą šie darbai PORTA (102), INTAKAS (93), MANO NAMAS PRIE UPĖS (92), 8118 (86),  
 
BENDRAS PLOTAS 
Didžiausias  „NERISATGIS“ 29 118.,  „LEDONEŠIO“ 28 550,  
Mažiausias „8118“ 14 035. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labiausiai subalansuotas santykis tarp tankumo/intensyvumo, pastatų užimamo ploto/jų aukščio  
matomas projektuose: „PORTA“, „INTAKAS“ 



TRANSPORTAS, PĖSTIEJI 

Konkurso užduotyje nurodoma Pravažiavimai, prieigos turi būti suprojektuoti patogiam lankytojų patekimui į 
pastatus. Automobilių judėjimas sklypuose minimalus, t.y. tik tiek kiek reikia pastatų, patalpų eksploatacijai 
užtikrinti. 
 

1. LEDONEŠIS  
Tarp statybos zonų esančioje erdvėjevieša aikštė su žaliosiomis ir poilsio zonomis, bei fontanu, kuris yra tarsi 

intako tąsa sklype. Viešosios erdvės taip pat numatomos teritorijos vakarinėje dalyje, kur projektuojami pėsčiųjų ir 
dviračių takai su poilsio ir sporto zonomis, bei amfiteatras su vaizdu į Neries upę. Taip pat planuojamas 
nusileidimas šlaitu žemyn prie upės,kur numatoma apžvalgos aikštelė. Siekiama nukreipti pėsčiųjų ir dviratininkų 
srautus per numatomą tiltą šiaurinėje teritorijos pusėje į sklype projektuojamą aikštę, apsuptą komercinėmis 
patalpomis sklype projektuojamų pastatų pirmuose aukštuose.. Numatomos privačios terasos pirmuosiuose 
daugiabučių namų aukštuose, vaikų žaidimų, poilsio aikštelės.Patekimas į sklypą numatomas iš projektuojamos 
keturšalės šviesoforu reguliuojamos Jonavos g. ir Šiaurės pr. sankryžos. Privažiavimo kelias rytinėje sklypo dalyje, 
kurio paskirties nukreipti automobilių rautus į požemines automobilių stovėjimo aikšteles.  

Viso, Požeminiame parkinge numatoma 410 vnt. automobilių, antžeminių aikštelių nėra 
 
Projekte viso automobilių vietų yra požeminiame parkinge, skirtingose sklypo vietose suprojektuoti įvažiavimai 
kerta pėsčiųjų trąsas. Todėl didelė išreikšta aikštė, nors joje ir atsiranda daugybė tokios erdvės panaudojimo 
galimybių ir scenarijų, pačioje pradžioje nukertama automobilių srautų 
 

2. INTAKAS 
Praleidžiant dviračių ir pėsčiųjų tranzitą per sklype formuojamą aikštę, skatintų žmones užsilikti jame, prisidėtų 

prie kvartalo gyvybingumo. Atsirasiantis pėsčiųjų tiltas savaime leistų pritraukti į kvartalą srautus iš Šilainių ir 
Vilijampolės. Kadangi tiltas nepataiko tiesiai į nagrinėjamą sklypą, pagrindinių takų sankirtoje, tilto prieigose siūlome 
sukurti taip pat nedidelę viešąją erdvę, kurioje galėtų būti išdėstomi prekybos paviljonai ar kt. funkcijos. Visa Neries 
pakrantė pradėtų „kabintis“ į vientisą viešųjų erdvių struktūrą. Pagrindiniai įėjimai į komercines ir biurų patalpas 
numatomi iš skvero. 

 Per aikštę sąmoningai neleidžiamas automobilių tranzitas, kad neskaidyti ir nedalinti jos. Pagrindiniai 
įvažiavimai į sklypą, parkingą numatomi sklypo šiaurinėje ir pietinėje pusėse.  

Viso, įskaitant Požeminiame parkinge numatoma 327 vnt. automobilių 
 
Projekte daugumas automobilių vietų yra požeminiame parkinge, skirtingose sklypo vietose suprojektuoti 
įvažiavimai nekerta pėsčiųjų trąsų. Išreikšta plati aikštė kaip intakai išplitusi į gyvenamąsiais zonas, todėl 
atsiranda daugybė tokios erdvės panaudojimo galimybių ir scenarijų 
 

3. PORTA 
Teritorijos vidinė dalis skirta pėstiesiems, suplanuota taip, kad būtų patogu pasiekti, bei saugiai naudotis 

numatytomis erdvėmis, pakrantėje numatytomis funkcijomis ir infrastruktūra. Projektuojamo kvartalo vidinėje dalyje 
suprojektuotos įvairios funkcijos: privatesnės, į gyventojų poreikius orientuotos ir poilsio zonos šiaurinėje dalyje, 
aktyvesnės zonos ir vaikų žaidimų aikštelės centrinėje dalyje, pasyvaus laisvalaikio rekreacinės zonos. Komercinės 
dalies erdvėje suplanuota pagrindinė pėsčiųjų ir dviračių ašis – jungtis su tiltu, kavinės/restorano terasos..  
Visoje teritorijoje, Formuojami du įvažiavimai iš Jonavos g.: įvažiavimas šiaurinėje dalyje skirtas šiaurinio 
administracinio ir gyvenamųjų pastatų aptarnavimui, įvažiavimas pietinėje dalyje skirtas pietinio administracinio-
komercinio pastato aptarnavimui. 

Požeminiame parkinge numatoma 288, antžeminiame 77 vnt.automobilių 
Projekte nors ir įvažiavimai į parkingus suprojektuoti sklypo skirtingose dalyse ir nekerta pėsčiųjų trasų, bet j išilgai 
kvartalo projektuota lėtėjimo juosta yra perteklinė. O didelė pagrindinės aikštės dalis paversta parkavimu,taip 
atimant iš kvartalo galimybę vystyti skirtingus lauko scenarijus, tokias galimybes paliekant tik gyventojams kvartalo 
gilumoje 
 



4. 8118 
Požeminiame parkinge numatoma 170 vnt., sklype 280 vnt. 

Į sklypą tiek automobiliai, tiek pestieji patenka toje pačioje sklypo dalyje. Stengiamasi šių srautų nesukirsti, 
tačiau kylantys ir besileidžiantys virš automobilių pravažiavimų pėsčiųjų takai pristatomi kaip atrakcija, nėra patogu, 
galimai projektuoti nusižengiant visų grupių pasiekiamumo principui. Svarbiausia nesukuriama bendra kvartalo 
viešoji erdvė. Neaišku kaip patenkama į požeminį parkavimą 

5. K201 
Į kvartalą patenkama pro aikštę tarp verslo centrų, nuo kurio atsiveria upės šlaitų panorama. Gyventojų ir 

svečių poilsiui suprojektuojamas pėsčiųjų ir dviratininkų takas nusileisti prie upės. Formuojama gatvė šalia 
gyvenamųjų namų, galėtų būti tęsiama į šiaurinę pusę link planuojamo pėsčiųjų tilto. Šalia gatvės suformuojamos 
trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos įrengiamos abejose gatvės pusėse, numatant vietas dviračiams. Jos 
skaidomos žaliomis želdinių salelėmis. Numatomos dvi požeminės stovėjimo aikštelės. Viena iš jų po 
administraciniu pastatu K2, kita po gyvenamųjų namų kvartalu. 

Viso automobilių numatoma 552 vnt. 
Projekte gatvės ir įvažiavimai į parkingus kerta pėsčiųjų trasas. Todėl kvartalas neturi galimybės turėti viešąją 
pagrindinę erdvę, taip atimant iš kvartalo galimybę vystyti skirtingus lauko scenarijus, tokias galimybes paliekant tik 
gyventojams kvartalo gilumoje 
 

6. NERISATGIS 
Komplekso viduje, pagrindiniai ryšiai formuojami X formos sankryža. Pėsčiųjų srautai paskirstomi - galima 

judėti į statiniais suformuotą aikštę sklypo šiaurės vakaruose, tuo pačiu ir link būsimojo naujojo pėsčiųjų tilto, arba - 
rinktis kryptį link sklypo vakarų, kur įduboje ir virš jos, mažosios architektūros ir landšafto sprendiniais, galėtų būti 
sukurtas gerbūvis, kuris savo emocija skirtųsi. Artėjant link pėsčiųjų tilto siūloma įrengti viešąją erdvę - 
platformą/aikštę,. Aikštėje būtų galima priartėti prie upės ir mėgautis pakrančių panoramomis 

Judrioje Jonavos gatvėje naujai formuojama sankryžos atšaka patekimui į sklypą bei patekimas į automobilių 
stovėjimo aikšteles.Automobilių stovėjimas projektuojamas pirmame ir požeminiame aukštuose. Šiaurinėje sklypo 
dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė per du aukštus. 

Viso automobilių numatoma 425 vnt. 
 

Dėl antžeminio parkavimo nors ir su aikšte, amfiteatru nekuriamas gyvenamiesiems kvartalams būdingas 
mikroklimatas, erdvės, todėl tokia tūrinė kompozicija tinkama labiau administracinei biurų funkcijai 

 
7. MANO NAMAS PRIE UPĖS 
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. Prioritetas visoje 
teritorijoje skiriamas pėstiesiems, dviratininkams. 

Po visais pastatais projektuojami atskiri parkingai. Po komerciniais pastatais – dviejų lygių, po gyvenamaisiais 
– vieno lygio. Pastatų ir teritorijos aptarnavimui pagal poreikį išdėstyti privažiavimo keliai ir parkingai. Greta statinių 
numatytos antžeminės parkavimo aikštelės darbuotojams,gyventojams ir svečiams. 

Požeminiuose parkinguose numatyta 360 automobilių, antžeminiuose – 90 parkavimo vietų. 
Nors teritorija aiškiai suskirstyta funkcinėmis zonomis, bet kvartalas neapjungiamas nei išskirtine viešąja 
erdve, kuri lieka kaip gatvės tąsa, taip pat ir toliau kvartalas fragmentuotas, nes jungtys vis nukertamos 
automobilių srautų, neišnaudojamas upės potencialas, želdynai, nekuriama kvartalo bendruomenė 
 
Racionaliausiai automobilių ir pėsčiųjų srautai išdėstyti projektuose „INTAKAS“, „LEDONEŠIS“ 
KITA 
Nors sklypo dalis ir patenka užliejamas teritorijas, statyba galima statybos zoną suprojektavus taip, kad ji būtų 
aukščiau potvynio zonos alt. 27,80, nes Gatvės alt.31,00, požeminiai parkingai alt.28,00, upė alt.21,00 
Šilumos trąsa gali būti iškeliama 
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