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ISTORINIS URBANISTINIS KONTEKSTAS (TRUMPAI) 
KVR: VERTINGOSIOS SAVYBES (ištrauka) 

 7.4. artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio autentiškumas - Kauno senamiesčio (u.k. 20171) teritorija(-; -; TRP; 2017 m. ); 

 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie 
susiję su objektu - pastatas Kaune, Gimnazijos g. Nr. 2, 4 susiformavo 2 etapais, pastatytas 
1847-1856 m. Po 1858 m. rekonstrukcijos ir statybų pastatas įgavo ankstyvąjam istorizmui 
būdingą U raidė raidės planą. XIX a. II-oje pusėje susiformavo uždara valda, perimetru 
užstatytomis kraštinėmis, kuri taip užstatyta egzistavo ir visą tarpukarį. 1869-1881 m. visi 
pastatai buvo išnuomoti Kauno moterų gimnazijai, kuri čia veikė, kol buvo pastatyti rūmai 
Laisvės alėjoje (dab. „Aušros“ gimnazija). Tarpukaryje dalis namo priklausė meno 
mecenatui, Kauno garbės piliečiui Mykolui Žilinskui. 

 
F2.Feinbergo valdos planas 1876m, nupirkus ją gubernatūrai 

 
F1: nagrinejama teritorija tarpukariu, foto rasta FB grupeje “Kauno miestas”. 
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Fx: iš FB grupės “Kauno miestas”.Vaizdas iš viršaus: Prezidentūros teritorija ties Vilniaus 

g./Birštono/Seimo (dab.Gimnazijos) g sankryža apie 1934-7m. 

 
Fx: iš KVR, matyti gretimas ūkinis pastatas iš Prezidentūros V pusės. 

 

 
Fx: iš FB grupės „Kauno miestas“. Prezidentūros kiemas-ŠR fasadas su apskritu gėlynu, 

pavaizduotu eskiziniame XXa. 4deš. projekte 
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Fx: iš KVR. Prezidentūros kiemo eskizinis situacijos planas (XXa. 4 deš.). 

 

 
Fx: iš KVR. Apibrežtų teritorijos ribų planas. 
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KVR: Kv.Nr36. perimetrinis-posesijinis užstatymo pobūdis, leistinas aukštingumas: 
1-3a. su pastogėmis h iki karnizo: 2,5-14,0m; H iki kraigo: 4,0-17,5m. 
4a su pastogėmis h iki karnizo: 12,6-14,5m.; H iki kraigo: 15,6-18,0 
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1.PREZIDENTŪROS KIEMELIS 
RODIKLIAI: 
Sklypo užstatymo tankumas - …..84%; 
Sklypo užstatymo intensyvumas – 2.25;  
Pastato bendras plotas - ……..4360 m2; 
Hkr …………………………………………………13,21m<17,5m<14m 
Kavinės (baro) A bendras plotas su rūsiu - 210 m2; Bendras lankytojų skaičius - 100;  
Kavinės (baro) B bendras plotas su rūsiu - 120 m2 ; Bendras lankytojų skaičius - 60;  
Restorano C bendras plotas su rūsiu - 530 m2; Bendras lankytojų skaičius - 162;  
Bendradarbystės erdvių plotas - 2852 m2; Bendras darbo vietų skaičius - 217;  
Sklypo plotas - 1470 m2; 
Pastato antžeminės dalies plotas - 3310 m2; Pastato požeminės dalies plotas - 1050 m2 

Urbanistinė koncepcija, integralumas: 
Autoriai teigia, jog “Susiklosčiusi urbanistinė situacija rodo, kad nėra objektyvių galimybių atkurti Šv. 
Gertrūdos gatvės perimetrinį užstatymą. Šv. Gertrūdos g. 7 gyvenamasis pastatas su bokšteliu yra 
suprojektuotas ir pastatytas tarsi sankryžos kampinis namas, tūriškai ir kompoziciškai užbaigia 
perimetrą anksčiau sankryžos. Esamas „paradinis“ įvažiavimas į istorinę LR Prezidentūrą yra dar vienas 
veiksnys neleidžiantis pratęsti perimetrą”.  
Todel jie pasirenka prie esamos istorinės pastato struktūros prijungti rytinę naują dalį, suformuojant “O” 
formos užstatymą,  su vidiniu kiemeliu.V pusėje “iškertama” 1a. erdve ir kiemelis atveriamas į naujai 
formuojamą Prezidentūros kiemelį. Pastogės erdvę išplečia 4 dominuojančiais tūriniais stoglangiais. 

 

Perimetrinį Šv.Gertrūdos g. užstatymą siūlo pratęsti ažūrine sienute. Pastato h siekia 
13,21m<17,5m<14m 
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FUNKCIJA 
Įvažiavimą į sklypą ir požeminį garažą siūlo iš Gimnazijos g. pusės, į kitus sklypus, taip pat , 
Prezidentūros sklypą  - iš Šv.Gertrūdos g.p. Įėjimai dominuoja nuo Gimnazijos g., iš vidinio kiemelio 
pusės per skverą ir nuo Šv.Gertrūdos g. 
Autoriai siūlo pirmame aukšte turėti praktiškai vieną funkciją – kelių skirtingų barų/restoranų grupę ir 
tikisi, jog didesnė tikimybė, kad erdvė bus gyvybinga visą laiką, nebus „tamsių“ langų po darbo valandų, 
kad viena kavinė (ar restoranas/baras) papildytų kitą, visi naudotųsi bendru kiemu. Jie teigia, kad ši 
barų/restoranų „aikštė“ būtų jungtis tarp Naujamiesčio ir Senamiesčio. Beje, siūloma “aikštė” yra 
numatyta valstybinės žemės sąskaita - už esamo sklypo ribų. 

Kituose pastato aukštuose siūlo įkurti bendradarbystės erdves, kurios funkciškai yra tinkamos ir 
papildančios pirmo aukšto kavines (barus). Bendradarbystės biurus siūlo ir del to, kad jie nereikalauja 
didelio automobilių parkingo, yra gana universalūs ir laisvai planuojami.  
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ARCHITEKTŪRA: ORIGINALUMAS, VIENTISUMAS. 

  
 
Architektūrinė išraiška nėra originali, nors ganėtinai moderni. Trūksta architektūrinio vientisumo: 
numatyti nauji tūriniai stoglangiai , įstatyti “beveik” simetriškai, yra kompoziciškai per dideli, sudaro gan 
agresyvų įspūdį, tarsi slegia istorinio pastato “ikoninę” kompoziciją, matomą istorinėse fotografijose. 
Neparodytas kompozicinis ryšys su Prezidentūros pastatu, kuris šiame kvartale yra kultūrinė 
dominantė: mat, iš šio rakurso yra miestiečių megiamas maršrutas pėstute bei pasivaikščiojimų  vieta 
šiltu periodu, todel sunku spręsti, ar jis nedisonuoja su aplinkiniu Prezidentūros užstatymu. 
Urbanistiniu požiūriu, manau, nepasiūlyti/nenumatyti galimybės ateityje naujo užstatymo ŠV.Gertrūdos 
g pusėje yra didelė klaida. Tokią perimetrinio užstatymo tendenciją rodo ir istorinė tarpukario fotografija. 
Beto matyti, jog šiuo metu Prezidentūros ŠR kiemelis yra destruktyviai išardytas, nesuvaldytas, todel 
perimetrinis gatvės Š užstatymas ateityje padėtų tai pasiekti ir humanizuoti/subalansuoti vidinę šios 
kvartalo dalies erdvę.  
Pagirtinas siekis ieškoti vidinio kiemelio atviro ryšio su aplinka: ši barų/restoranų „aikštė“ būtų atraktyvi 
vieša erdvė, jei ateityje atsirastų juridinė galimybė, tačiau šiuo metu tokios situacijos nera: šis 
sprendimas pažeidžia posesejinio/perimetrinio užstatymo principus. 
Teigiamai vertinčiau numatytą po pastato konsole įtraukų praėjimą iš skvero P-Š kryptimi, kuris  
sustiprina trauką  link objekto. 
Gan taiklus funkcinis “įdarbinimas” (kavines, bendradarbystės erdve), įdomus stogo medžiagiškumo 
pasiūlymas, tačiau bendra estetinė išraiška labiau siūlytina ne Senamiesčio teritorijoje ir ne šio pastato 
tūriui. 
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2.ORANŽERIJA 

Sklypo plotas........................1470 m2  
Užstatymo tankumas...............88 proc. 
Užstatymo intensyvumas………..2.46  
Bendrasis pastato plotas ….3 620.4 m2  
Pastato aukštis ……………………..14,0 m.<17,5m<14m  
Parkavimo vietų skaičius ………19 vt.  

 
Architektūrinė koncepcija 

Projekto idėja, aut, teigia – “suformuoti atvirą aplinkai kompleksą, maksimaliai atverti jo pirmąjį aukštą, 
sudarant galimybes pėsčiųjų judėjimui per sklypą, numatant komplekse traukos židinius”. Pastatui siūlomas 
oranžerijos – žiemos sodo įvaizdis – kaip užuomina į prie Prezidentūros rūmų galėjusį būti tokios paskirties 
statinį. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Prezidentūros vidiniame kieme, kur buvo rengiami privatūs 
priėmimai, buvo pavėsinė ir šiltnamis-oranžerija, kur gėles augino pati Prezidentienė.  

 

ARCHITEKTŪRA.ORIGINALUMAS.VIENTISUMAS 
Naujas tūris, formuojantis rytinę kraštinę, blokuojamas su istoriniais pastatais, išlaikant komplekso 
esamą aukštį. Naują korpusą  dengia dvišlaitis stogas, vietomis turintis plokščio stogo intarpų. 
Naujajame tūryje 1 aukšte rytinėje pusėje formuojami įtraukti praėjimai nuo pagrindinių pėsčiųjų 
srautų, vedantys į pastato vidų, vidinį kiemą.  
Rytinį fasadą siūloma per visą aukštį, įskaitant ir stogo šlaitą, formuoti iš stiklo vitrinų, taip “atveriant” 
vidinę (ir taip siaurą!) kiemo edvę, o vakaro metu pastato vidinę struktūrą padarant puikiai matoma 
praeiviams.  
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URBANISTIKA 

Remiantis detaliuoju planu, nauju tūriu užstatoma rytinė sklypo kraštinė. Sklypo viduje tarp korpusų 
suformuojamas atviras vidinis kiemas su į visas puses atvertomis jungtimis. Autorių nuomone, kadangi 
su sklypu besiribojanti valstybinė žemė rytų pusėje šiuo metu tarnauja kaip pagrindinis įvažiavimas į 
Istorinės Prezidentūros sodelio sklypą bei į Senamiesčio 36-ojo kvartalo kiemus bei namo Šv. 
Gertrūdos g. 15 (pastatytas 1968 m.) architektūrinis sprendinys – vakarinėje pusėje prikomponuotas 
bokštelis su langais –  prieštarauja galimybei  formuoti šioje vietoje perimetrinį uždarą užstatymą. 

Todėl esamoje neužstatytoje valstybinėje žemėje, anot autorių, “išsaugo komunikacinę funkcija, 
tarnaujančią jungčiai tarp Šv. Gertrūdos g., Prezidentūros parko, Vilniaus g. ir naujojo komplekso”. 

 

PESČIŲJŲ RYSIAI: 
Autoriai akcentuoja praėjimą Rytinėje pusėje  nuo Vilniaus g. per Prezidentūros skverą, į pačią Prezidentūrą į Šv. 
Gertrūdos g. Jie rašo, jog pėsčiųjų trasos jungia svarbius miesto taškus, Senamiesčio ir Naujamiesčio gatves, 
visuomenines erdves su šiaurinėje pusėje už Šv. Gertrūdos gatvės Žaliakalnio šlaite, išsidėsčiusiais Kauno seserų 
benediktinių vienuolynu, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos universitetu, Kauno Kolegijos Menų 
ir Ugdymo fakultetu. 

Siūloma Šv. Gertrūdos pėsčiųjų trasą pakreipti per pastato pirmąjį aukštą. Praėjimą per pastatą numato 
atvirą visu metu, suteikiant galimybę pasinaudoti siūlomomis paslaugomis ir užeiti į vidinį kiemelį. Taip pat 
siūloma akcentuoti ir praėjimą per skverą iš Vilniaus g., kurio ašyje formuojamas dar vienas įėjimas į pastatą iš 
įgilinto PR kampo. Rytinį fasadą numato maksimaliai atverti naudojant stiklo vitrinas, t.y.,- galimybę vasarą 
atidaryti pirmojo aukšto sienas, taip formuojant maksimalią jungtį su pėsčiųjų srautais.  

 
TRANSPORT0_RYŠIAI 
              Privažiavimas prie objekto numatomas iš Š pusės, sklypo išorės, per besiribojančią valstybinės žemės 
dalį R pusėje. Šioje vietoje numatomas aptarnaujančiojo transporto privažiavimas prie objekto, rytinėmis 
valandomis, visa kitą laiką paliekant pėsčiųjų judėjimui. Valstybinės žemės dalyje siūloma įrengti 
rekonstruojamojo pastato prieigas, “visuomenei atvirą aikštę”, paliekant dabartinį įvažiavimą į Prezidentūrą ir 
formuojant minimalią vienos eilės mašinų parkavimo juostą. Autoriai teigia, jog Vertinant pastato paskirtis, 

preliminariais skaičiavimais pastatui aptarnauti reiktų apie 60! automobilių stovėjimo vietų. Rūsyje ir 
prieigose esant 29 vietoms, kitos vietos, autoriai teigia -  turėtų būti numatomos įrengti aplinkinėse 
teritorijose.  
FUNKCIJA:  
Rūsyje -techninės pat., požeminė auto aikštelė, dalis restorano pat. 
1a. siūlomos maitinimo, paslaugų teikimo ir prekybinės funkcijos. “Tai būtų tarsi refleksija buvusiosios pirmojo 
aukšto paskirties bei gretimybėje veikusios turgavietės”. 
Dominuojantis objekto pritaikymas - nuomojamos patalpos kavinėms, restoranams, bravorui, įvairiai 
administracinei ir komercinei veiklai.  
2.a: bendradarbystės , administracinės pat., konferencijų salės. 
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Mansarda: senojoje dalyje - 12vt. viešbutis; naujojoje - restoranas su dvejomis terasomis. 
Architektūrinė išraiška, vientisumas. 
Architektūrinė kalba šiame darbe yra lakoniška ir sprendžiama kontrasto principu, aiškiai atskirta 
senosios ir naujos dalies raiška. Jautrūs minimalistiniai švieslangiai. Įdomus pastebejimas atverti šviesą 
į vidinį kiemelį per naujo korpuso įstiklinimą, viršutinių terasų panaudojimas, akcentuotas-įgilintas 
įėjimas iš skvero pusės. Įdomi, intriguojanti detalė – plyšys, atvertas tarp korpusų į vidinį kiemą nuo 
Šv.Gertrūdos g. 
Visgi, visas R korpuso įstiklinimas yra gan lengvabūdiškas ir per daug  monotoniškas vaizdui į nykų 
daugiabučio kiemą(?) ir, svarbiausia, užkertantis galimybę numatyti perimetrinį užstatymą Šv.Gertrūdos 
gatvėje. Taip pat visiškas R pusės istiklinimas ir „aikštės“ valstybinėje žemėje už sklypo ribų numatymas 
pažeidžia privalomo paveldosaugos požiūriu posesijinio užstatymo principus. 
Urbanistinio integralumo požiūriu, manau, nepasiūlyti/nenumatyti galimybės ateityje naujo užstatymo 
ŠV.Gertrūdos g pusėje čia taip pat yra  klaida. Tokią perimetrinio užstatymo tendenciją rodo ir istorinė 
tarpukario fotografija. Beto matyti, jog šiuo metu Prezidentūros ŠR kiemelis yra destruktyviai išardytas, 
nesuvaldytas, todel perimetrinis gatvės Š užstatymas ateityje padėtų tai pasiekti ir 
humanizuoti/subalansuoti vidinę šios kvartalo dalies erdvę.  
Beje, šiame pasiūlyme,  siekiant  integruoti neišvengiamą ateityje perimetrinį Šv.Gertrūdos g. 
užstatymą, nors ir atraktyvus - plyšys galimai prarastų savo prasmę. 

 

 

 
 
 
 


