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PROJEKTO TŪRINĖ IDĖJA 
 

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, kurie atkartoja lūžtančią išmestų 

į krūvą ledynų liniją, pabrėžia Neries tekėjimo kryptį. Atskiri tūriai sklype išdėstomi į linijines struktūras, siekiant išlaikyti 

upės krantinės matomumą nuo gatvės. Trikampės su nuapvalintais kraštais pastatų formos supanašėja su ledo lytimis. 

Pasirinkta 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 visų žiūrėjimo taškų, be to toks 

sprendimas leidžia viršutiniuose aukštuose projektuoti apartamentus su aukštomis lubomis pagrindinėse butų erdvėse. 

Administraciniuose korpusuose viršutiniuose aukštuose vietose, kuriose stogas yra žemiausias, o patalpos būtų per žemo 

aukščio, lauke projektuojama šildymo-vėsinimo įranga. Nusklembti projektuojamų pastatų stogai apželdinami. Šis 

sprendimas leidžia kontroliuoti lietaus vandenį, bei pastatų perkaitimą. 

Projekto išraiška neatsitiktinė, su tikslu tapti pilotiniu projektu apylinkėse, atgaivinti nagrinėjamą teritoriją ir Jonavos 

gatvės vaizdą, bei suteikti papildomo vystomo potencialo ir pridėtinės vertės aplinkinėms teritorijoms. Projekte vystoma 

maksimali sklypo užstatymo galimybė, kuri pagal poreikį, gali būti mažinama. 
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SIŪLOMI PRINCIPINIAI SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 
 

Nagrinėjamoje teritorijoje numatomi šie principiniai teritorijos sutvarkymo sprendiniai: 

- automobilių patekimas į sklypą numatomas per projektuojamą 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 
numatomos teritorijos pakraščiuose, šiaurinėje ir pietinėje teritorijos dalyje;  

- projektuojamos dvi aikštės: pirmoji arčiau Jonavos gatvės priešais pagrindinius įėjimus į projektuojamos 
administracinės paskirties pastatus, antroji – virš inžinerinių tinklų trasų einančių skersai sklypą. Aikščių perimetrą 
formuojančių pastatų pirmuosiuose aukštuose numatomos komercinės patalpos su atskirais įėjimais iš lauko. Virš 
inžinerinių tinklų sklypo centrinėje dalyje neprojektuojami jokie mažosios architektūros elementai, kuriems 
reikalingi pamatai; 

- siūloma sujungti numatomą pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą teritorijos šiaurėje su Jonavos gatve projektuojant takus, 
poilsio aikšteles, amfiteatrą ir apžvalgos aikštelę nagrinėjamos teritorijos vakarinėje dalyje palei šlaitą, nukreipiant 
žmonių srautus vaizdingu maršrutu pro projektuojamą aikštę sklype. Taip pat numatyta papildoma pėsčiųjų jungtis 
teritorijos rytinėje dalyje sujungsianti perspektyvinės plėtros teritorijas būsimo pėsčiųjų tilto šiaurinėje ir pietinėje 
pusėse; 

- atskiriamos viešos ir privačios erdvės – daugiabučiai gyvenamieji pastatai projektuojami ant neaukšto stilobato 
(požeminės automobilių stovėjimo aikštelės), taip sukuriant vidinius daugiabučių kiemus, bei privačias gyventojų 
terasas; 

- projektuojamų pastatų tūriai sklype išdėstomi į linijines struktūras, siekiant sklype užtikrinti upės-gatvės vizualinius 
ryšius; 

- pastatai suprojektuoti taip, kad esant poreikiui statybą galima būtų vykdyti etapais ir atitinkamai padalinti sklypą. 
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SIŪLOMI PRINCIPINIAI SUSISIEKIMO DALIES SPRENDINIAI 
 

Jonavos gatvė planuota pagal sovietmečiu vyravusią transporto koncepciją orientuota išskirtinai į susisiekimą 
automobiliais. Šiuo metu ji nebeatitinka nei statybos techninių reglamentų, nei Kauno miesto darnaus judumo plane 
išdėstytų esminių principų. Jonavos gatvę būtina humanizuoti, padarant ją daug saugesnę ir jaukesnę pėstiesiems ir 
dviratininkams, mažinti vyraujantį transporto priemonių greitį, formuoti skiriamąsias juostas, numatyti apželdinimą. Ši 
svarbi miesto gatvė neturi būti kliūtis perkerpanti susisiekimo ryšius abipus jos. Ji neturi atriboti greta upės esančių 
patrauklių miesto teritorijų, nuo kitoje gatvės pusėje išdėstytų komercinių, administracinių, visuomeninių objektų. 

Rengiamo projekto koncepcijoje siūloma mažinti eismo juostų plotį iki teisės aktuose numatytų juostų pločio (3,00 
m automobiliams, 3,50 m viešajam transportui), įrengti saugias pėsčiųjų perėjas sankryžoje su Šiaurės prospektu, 
numatyti ne siauresnius kaip 2,25 m pločio šaligatvius, suformuoti apželdintas gatvių skiriamąsias juostas, esamo asfalto 
sąskaita.  

Planuojamoje teritorija yra numatoma pastatyti pastatų kompleksą kurio bendras pastatų plotas siektų apie 27 785 
m2. Šiame komplekse numatoma įrengti 120 butų, 1575 m2 komercinio ploto, 5950 m2 administracinio ploto, apie 392 
automobilių stovėjimo vietų. Prognozuojama, kad tokia plėtra galėtų generuoti apie 150 – 220 aut./h piko metu transporto 
srautą. Patekimui į sklypą reikalinga numatyti šviesoforu reguliuojamą įvažiavimą iš Jonavos – Šiaurės pr. sankryžos, kad 
būtų įmanomą įvažiuoti ir išvažiuoti visomis kryptimis. Kartu su sankryžos rekonstrukcija įrengiama skiriamoji juosta, kuri 
eliminuoja posūkius į kairę į privačius sklypus, kurie yra negalimi pagal saugaus eismo reikalavimus. 
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TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS. SKLYPO PADALINIMO GALIMYBĖS. ETAPIŠKUMAS 
 

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 formuojamos 
aikštė, kurių 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. Automobilių intervencija į sklypą minimali – 
projektuojamas privažiavimo kelias iki projektuojamų 
patekimų į požemines ir antžemines automobilių 
stovėjimo aikšteles, kurios numatomos šiaurės rytinėje 
ir pietinėje sklypo dalyse.  

Pastatai suprojektuoti taip, jog esant poreikiui 
teritorija gali būti dalinama į keturis sklypus arba statomi 
etapais. Pirmas etapas – šiaurinės statybos zonos 
vakarinė dalis (daugiabučiai gyvenamieji namai), antras 
etapas – šiaurinės statybos zonos rytinė dalis 
(administracinės paskirties pastatas), trečiasis etapas – pietinė statybos zona (administracinės paskirties pastatas). 
Paraleliai su pasirinktu etapu gali būti vystomi viešųjų aikščių sprendiniai. Papildomu ketvirtuoju etapu numatoma galimybė 
įgalinti teritoriją (suformuoti sklypą), kuri ribojasi su šiaurine sklypo riba ir teritorija, kuri skirta numatomam pėsčiųjų ir 
dviratininkų tiltu. Šioje teritorijoje numatoma galimybė tęsti daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymą. 
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SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 
 

Sklypas padalintas į dvi atskiras statybos zonas. Pietinėje statybos zonoje planuojamas administracinės paskirties 
pastatas su komercinėmis ir maitinimo patalpomis pirmame aukšte. Šiaurinėje statybos zonoje projektuojamas 
administracinės paskirties pastatas su komercinėmis patalpomis pirmame aukšte ir 4 daugiabučių gyvenamųjų namų 
korpusai. Administracinės paskirties pastatai projektuojami šalia Jonavos gatvės ir orientuojami į Jonavos g. ir Šiaurės pr. 
sankryžą, sukuriant savotiškus „vartus“ į sklypą. Pagrindiniai įėjimai į administracinės paskirties pastatus numatomi iš 
arčiau Jonavos gatvės projektuojamos aikštės. Daugiabučiai gyvenamieji pastatai projektuojami giliau sklype, arčiau 
Neries upės.  

Tarp statybos zonų esančioje erdvėje – viešos aikštės su žaliosiomis ir poilsio zonomis, bei fontanu, kuris yra tarsi 
intako tąsa sklype. Žaliosios zonos aikštėje atskiria pėsčiųjų ir dviratininkų srautus. 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. Privatūs daugiabučių 
gyvenamųjų kiemai projektuojami ant stilobatinės daugiabučių gyvenamųjų namų dalies (virš požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės). Numatomos privačios terasos pirmuosiuose daugiabučių namų aukštuose, vaikų žaidimų, poilsio 
aikštelės. Pėsčiųjų patekimas į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemą patekimas numatomas per rytinėje ir vakarinėje 
pusėje projektuojamus laiptus ir pandusus. Pagrindiniai įėjimai į daugiabučių gyvenamųjų namų korpusus numatyti iš 
vidinio kiemo. Motorizuotų transporto priemonių patekimas į sklypą numatomas iš projektuojamos keturšalės šviesoforu 
reguliuojamos Jonavos g. ir Šiaurės pr. sankryžos. Numatomas privažiavimo kelias rytinėje sklypo dalyje, kurio paskirtis 
nukreipti automobilių rautus į požemines ir antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, kurios projektuojamos sklypo 
šiaurės rytinėje ir pietinėje dalyse. Projektuojami atskiri įvažiavimai į požemines automobilių stovėjimo aikšteles po 
daugiabučiais gyvenamaisiais korpusais ir administraciniais pastatais. Numatyta atskira rampa specialaus transporto 
patekimui ant daugiabučių gyvenamųjų pastatų stilobatinės dalies sklypo šiaurinėje dalyje. Buitinių atliekų konteinerių 
aikštelė numatyta šiaurės rytiniame sklypo kampe. 

Numatomi administracinių pastatų aukščiai – 26,5-30,0 metrai (6-7 aukštai), daugiabučių gyvenamųjų namų – 17,7-
24,3 metrai (4-6 aukštai). 
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FASADŲ ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA IR MEDŽIAGIŠKUMAS 

Architektūrinei komplekso išraiškai panaudojamas principinis ledo molekulinės 

struktūros principas. Žiūrint plika akimi ledas suvokiamas kaip amorfinis luitas, tačiau 

molekulinė ledo struktūra yra labai aiški ir griežta. Šis principas atskleidžiamas ir 

projekto fasaduose – tūriai suvokiami kaip ledo luitai, tačiau pastatų fasadai yra 

sudalinti taisyklingomis geometrinėmis struktūromis, kaip ledo gardelė. 

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams pasirinktas kvadratinis, administracinėms 

paskirties pastatams  - trikampis gardelės motyvas. Papildomo bendrumo kompleksui 

suteikia sustambinti didelių gabaritų stačiakampiai langų inkliuzai fasaduose.  

Parinktomis fasado apdailos medžiagos siekiama sustiprinti ledo luitų įspūdį. 

Reguliarus fasadų sudalinimas suteikia pastatams monumentalumo, tvarkos, bei pabrėžia projektuojamų pastatų formą. 

Fasadams naudojamos kokybiškos ir ilgaamžės medžiagos. Kokybiškų fasado medžiagų ir nekasdienės architektūros 

dermė suteikia kompleksui papildomos ekonominės ir urbanistinės vertės.  

Gyvenamųjų namų fasadų apdailai naudojamos baltos glazūruotos molio plokštės ir bagetės, tuo tarpu tarpaukštinių 

perdangų elementai dailinami šviesiai pilkos spalvos aliuminio kompozito lankstiniais. Balkonų ir terasų turėklai – berėmio 

stiklo. Terasos pirmame aukšte – medinės. 

Administracinės paskirties fasadai – stiklo-aliuminio fasadinė sistema. Trikampė fasadinė gardelė konstruojama iš 

aliuminio profilių. 

Projektuojamų pastatų stogai (5 fasadas) apželdinami. 
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PRINCIPINIAI AUKŠTŲ PLANAVIMO SPRENDINIAI 

POŽEMINIŲ AUKŠTŲ SPRENDINIAI 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (PIETINIS KORPUSAS): 

Projektuojami du požeminės automobilių stovėjimo aikštelės lygiai. Bendras požeminėje automobilių aikštelėje po 

pastatu numatytas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 158 vt. Požeminiuose aukštuose suprojektuoti vertikalieji ryšiai, 

dviračių saugykla, techninės patalpos. Numatytos ŽN ir elektromobilių stovėjimo vietos. 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (ŠIAURINIS KORPUSAS): 

Požeminiame automobilių stovėjimo aikštelės aukšte po projektuojamu pastatu numatyti vertikalieji ryšiai, dviračių 

saugykla, techninės įvadų patalpos. Bendras projektuojamų automobilių stovėjimo vietų po projektuojamu pastatui 

skaičius – 62 vt. Numatytos ŽN ir elektromobilių stovėjimo vietos. 

DAUGIABUČIAI NAMAI: 

Požeminiame aukšte po projektuojamais daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais suprojektuoti vertikalieji ryšiai, 

sandėliukai, dviračių saugyklos (atskiros saugyklos skirtingiems korpusams) ir techninės įvadų patalpos. Bendras 

projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 128 vt. Numatytos ŽN ir elektromobilių stovėjimo vietos. 

 

 

 

 

 

 



LEDONEŠIS 

 
10 

 

PRINCIPINIAI AUKŠTŲ PLANAVIMO SPRENDINIAI 

PIRMO AUKŠTO SPRENDINIAI 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (PIETINIS KORPUSAS): 

Pirmame aukšte atsuktos į Jonavos gatvę projektuojamos komercinės paskirties patalpos su atskirais įėjimais iš 

lauko. Šioje pusėje taip pat projektuojamas pagrindinis įėjimas į pastatą, holas ir pagrindiniai vertikalieji ryšiai. Pirmo 

aukšto šiaurinėje pusėje (priešais aikštę) numatomos patalpos kavinei. Pietinėje ir centrinėje dalyse numatomos virtuvės 

patalpos, bei įvažiavimas į požeminį parkingą. Vakarinėje pusėje (arčiausiai laidojimo namų) numatytas plotas ofisui.  

ADMINISTRACINIS PASTATAS (ŠIAURINIS KORPUSAS): 

Didžioji dalis korpuso pirmo aukšto patalpų skiriamos komercijai. Projektuojami atskiri įėjimai į šias patalpas iš 

sklypo vidaus ir Jonavos gatvės. Pietrytiniame kampe numatomas pagrindinis įėjimas į korpusą, bei vertikalieji ryšiai. 

Šiaurinėje pusėje, palei kaimyninio sklypo ribą numatomas įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. 

DAUGIABUČIAI NAMAI: 

Projekte numatyti 4 daugiabučių gyvenamųjų namų korpusai, kurie suprojektuoti pasitelkiant du tipinius daugiabučių 

namų išplanavimus. Arčiau upės projektuojami 4 aukštų pastatai, tuo tarpu arčiau Jonavos gatvės – 6 aukštų pastatai. 

Daugiabučių komplekse palei projektuojamą viešą aikštelę numatytos komercinės paskirties patalpos su atskirais išėjimais 

į lauką. 
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PRINCIPINIAI AUKŠTŲ PLANAVIMO SPRENDINIAI 

TIPINIO AUKŠTO SPRENDINIAI 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (PIETINIS KORPUSAS): 

Tipiniame aukšte vertikalieji ryšiai atsiduria prie rytinio fasado. Likęs aukšto perimetras skiriamas administracinėms 

patalpoms. Aukšto centre, kur insoliacijos lygis minimalus, projektuojamos pagalbinės patalpos, pasitarimų salės, san. 

mazgai.  

ADMINISTRACINIS PASTATAS (ŠIAURINIS KORPUSAS): 

Tipinio aukšto struktūra susideda iš administracinių patalpų aukšto lauko sienų perimetru, bei projektuojamų 

pagalbinių patalpų aukšto centrinėje dalyje, bei prie pagrindinės laiptinės. Vertikalieji ryšiai numatomi prie rytinio fasado. 

DAUGIABUČIAI NAMAI: 

Daugiabučio gyvenamojo namo tipiniame aukšte numatoma viena laiptinė su liftu. Lauko sienų perimetru išdėstomi 

1-3 kambarių butai. Didesni butai (apartamentai) projektuojami viršutiniuose aukštuose. Kiekvienam butui suprojektuotos 

lodžijos arba terasos pirmuose aukštuose. 
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PASTATŲ BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Rodiklis 

1. Sklypo plotas ha 1,6323 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 108 

3. Sklypo užstatymo tankumas % 27 

4. Pastatų užimamas plotas m2 4 365 

6. Sklypo žaliasis plotas m2/% 4 900 / 30 

7. Pastatų bendras plotas * m2 27 785 

7.1. Pastatų antžeminis plotas * m2 17 565 

7.2. Pastatų požeminis plotas * m2 10 220 

8. Pastatų pagrindinis plotas ** m2 13 245 

9. Pastatų gyvenamasis plotas m2 5 720 

10. Pastatų, patalpų komercinis plotas m2 1 575 

11. Pastatų, patalpų administracinis plotas m2 5 950 

12. Pastatų tūris m³ 

84 400 

KP1 – 13 555 

KP2 – 32 010 

GN – 38 835 

13. Aukštų skaičius (max/vidutinis) vnt. 

7 / 5 
KP1 – 6 

KP2 – 7 

GN – 4-6 

14. Pastato aukštis (max/vidutinis) m 

30,00 / 23,40 
KP1 – 26,50 

KP2 – 30,00 

GN – 17,70-24,30 

17. Automobilių stovėjimo vietų skaičius (viso) vnt. 

392 
KP1 – 80 

KP2 – 184 

GN – 128 

18. Butų skaičius vnt. 

120 
1K – 18 (15%) 

2K – 65 (54%) 

3K – 31 (26%) 

4K – 6 (5%) 

 * - pastatų bendrasis plotas (nesuplanuotoms patalpoms įvertinta 5% ploto pertvaroms). 

** - galimas parduoti, nuomoti plotas. 

*** - projekto bendrieji rodikliai orientaciniai, tikslinami tolimesniame etape. 

**** - KP1 – administracinės paskirties pastatas (šiaurinė zona), KP2 – administracinės paskirties pastatas (pietinė zona), GN – 

daugiabučiai gyvenamieji namai. 

***** - į sklypo tankumo rodiklį neįtrauka daugiabučių gyvenamųjų namų požeminės automobilių stovėjimo aikštelės stilobatinė dalis. 


