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3.PARKO VARTAI 
 

Sklypo užstatymo plotas…………1260.00 m2 

Sklypo užstatymo intensyvumas ……2.01 m2 <3 

Sklypo užstatymo tankumas………..86.00 % <88 

Automobilių stovėjimo vietų…………27vnt (24 saugykloje) 

Pastato bendrasis plotas.* ………2951.01 m2 

Pastato aukštis. *…………………….13.75 (abs.42.36) <17,5m (D14m) 

 

URBANISTIKA 

 

 

Autoriai siekia projektuojančiu pastatu ne užgožti Istorinės Prezidentūros, o užbaigti pabirusią gatvės 
išklotinę ir sustiprinti žaliuojančio kvartalo įspūdį ir  siūlo nauju pastatu blokuotis prie U formos esamo 
pastato ir sklypo perimetru užstatyti Gimnazijos g. nr. 2 sklypą, taip simboliškai pažymint buvusios 
posesijos ribas. Taip pat jie mano, jog “atveriant istorinio parko prieigas šiaurinėje kvartalo dalyje - 
ūkinis “Prezidento rūmų kiemas” - išplėstų parko atmosferą. Skveras suformuotų jungtį tarp parko ir 
Žaliakalnio šlaitų. Naujas skveras taptų aktyvi miestiečių laisvalaikio ir pramogų vieta”. 
Kvartalo akcentas ir į visumą jungiantis elementas užbaigiantis perimetrinį gatvės užstatymą būtų naujai 
projektuojami parko vartai.  
 

 

Autoriai siūlo tarpukario metu pažymėto buvusio ūkinio “Prezidento rūmų kiemo”, esančio 
nesuformuotame sklype valstybinėje žemėje teritorijos transformaciją iš urbanistinės dykros į 
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Prezidentūros Parko vartų (prie Gertrūdos g.) suformavimą; Prezidentūros sodelio plėtrą formuojant 
kaip naują skverą ir Pastato Gimnazijos g. 2, 4 rekonstravimą papildant nauju, vertingąsias savybes 
respektuojančiu pastatu ne kontrasto, bet niuanso principu.  

ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA 

 
 

Naujas skveras+vidinis kiemas...............Trečias aukštas.........................Parko vartai 
Šiuo metu, konkursinėje teritorijoje greta projektuojamo pastato vietoje buvusio užstatymo yra 
išsivysčiusi laikina stovėjimo aikštelė, valstybinėje žemėje, nesuformuotame sklype. Projektuojamas 
pastatas blokuojamas prie esamo U formos pastato ir užbaigia Šv. Gertrūdos gatvės išklotinę. Formuoja 
uždarą kiemą ir žymi buvusios posesijos ribas. Siūloma pastatą užstatyti sklypo perimetru, tai leis 
istorinei LR Prezidentūrai ir parkui atgręžti pagrindinius savo fasadus ir harmoningai užbaigti 
kompleksą. Ties istorine pastato dalimi stogas pakeltas visu jo perimetru 1,10 m, tai leidžia efektyviau 
išnaudoti mansardinio aukšto erdves. Stogas ties naujais korpusais dinamiškai seka esamų istorinių 
pastatų tūrius ir reflektuoja istorinį kontekstą. Fasadų apdailai parinktos medžiagos: XIX a. vidurio 
išlikusio pastato fasadas restauruojamas, atnaujinamas tinko fasadas; naujai pastato daliai – natūrali 
plyta ir stiklas, sienos formą išlenkiant, derinant su lenktomis esamo pastato pusapvalių ir apvalių 
detalių formomis. Pasak autorių, “specialus horizontalių juostų fasado mūrijimas reflektuoja istorines 
braukas ir karnizus, o pirmų dviejų aukštų į vidų išgaubti tarplangiai - pusapskričių arkų formos langus”. 
Pastato trečiasis aukštas sudalinamas tankiomis vertikalėmis imituojančiomis pastato stogą. Stogo 
šlaitams parenkamosmolio čerpės.  

RYŠIAI 
Projektuojamo pastato pirmasis aukštas turi patekimus į vidų beveik visu sklypo perimetru, todėl lauko 
ir vidaus funkciniai ryšiai ir gyvybingumas užtikrinami visomis kryptimis.  
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Į požeminį garažą pandusu patenkama iš Gimnazijos g. Į gyventojų kiemus ir Prezidentūrą įvažiuojama 
per  6,75 m pravažiavimo aukščio arką iš Šv. Gertrūdos g. Skvere įrengiamos 3 automobilių vietos. 
Viešam naudojimui gretimybėse siūlomos kelios automobilių aikštelės.  

FUNKCIJA 

 

R: Istoriniuose XIX amžiau rūsiuose projektuojame SPA: pirčių kompleksą, baseiną ir procedūrų 
erdves. Šiuolaikinio interjero dizaino sprendimai ir paslaugų paskirties funkcija puikiai išnaudotų 
požeminio aukšto plotą. Į SPA patenkama iš pirmo aukšto uždara laiptine arba liftu.  
1A: Pirmame pastato aukšte numatomos komercinės, prekybos paskirties patalpos: kavinės, barai, 
restoranai, krautuvėlės, tualetų blokai, SPA persirengimo patalpos, bendras vestibiulis, kuri galėtų 
tarnauti kaip SPA ir viršutiniuose aukštuose esančių patalpų: biurų, darbo erdvių, konferencijos salės 
vestibiulis su recepcija.  
2A:  
a) vidinio kiemo perimetru planuojamas koridorius su vaizdu į vidinį kiemą, numatomos atviro tipo darbo 
ir poilsio vietos. Stiklo pertvaromis sudalinti kelių ar vieno operatorių valdomi biurai, darbo ir bendrystės 
erdvės,  
b) variantu viename aukšte talpinami 22 apartamentai ar viešbučio kambariai.  
c) galimybė kai pastato aukštas projektuojamas atviro planavimo principu, atsisakant koridoriaus, ir – 
vieno arba trijų operatorių valdomos patalpos – biurai, darbo erdvės, konferencijų centras, renginių 
salės, galerija ar kita paslaugų funkcija. Kiekviena patalpa turėtų mažiausiai du išėjimus į laiptinę,todėl 
tai galėtų būti trijų ar vieno operatoriaus valdomas patalpos 
3A:Trečiame pastato aukšte projektuojamos aukštos erdvės, taip autoriai siūlo išplėsti plotą ir įrengti 
antresoles.  
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ARCHITEKTURINIS ORIGINALUMAS, VIENTISUMAS 
 
Pasiūlymas yra pakankamai architektūriškai vientisas su banguojančiu stogo/mansardos moderniu 
siluetu, viršutinio aukšto vertikaliu ažūru. Įdomios numatytos detalės: lenkti plytinių tarpsienių elementai, 
derinami su vertikaliomis langų angomis.  
Tačiau pasiūlymas nėra išskirtinai originalus V pastato dalyje: gan  keistai atrodo stogo pakėlimas per 
1,1m virš senosios dalies, primena tarsi dirbtinai uždėtą “balną”, nors naujojoje dalyje-stogo tūrio 
architektūrinis sprendimas - įdomus. Deja, neramina 3-čio a. užkėlimas šioje koncepcijoje, nes uždaras 
kiemas vizualiai atrodo siauras ir tamsokas, nors Senamiesčio reglamentas tokį aukštį leidžia. 
Atvira šviesių plytų tekstūra  čia labai subtili, visgi, manyčiau, nėra būdinga Kauno Senamiesčio 
teritorijai, tai labiau artima Vilniaus geltonų plytų fasadų laikotarpiui, todėl ši stilistika, pvz., ypač tinka 
Paupio teritorijai. 
 
URBANISTINIS INTEGRALUMAS 
Atrodytų- įdomiai pritaikytas 1a išplanavimas: atidaromas vyno baro fasadas į Prezidentūros skverą, 
atvertas ryšys restorano su Prezidentūros Sodu, pėsčiųjų ryšiu per jį, vidaus kiemą į miesto Š bei Seimo 
a., tačiau perimetrinio posesijinio užstatymo požiūriu, vėlgi -  R dalies sprendimas nėra integralus: 
fasadas negali būti atviras į svetimą sklypą, nes tokiu atveju užkerta galimą užstatymą gretimoje 
valdoje. Taip pat šiame pasiūlyme nėra numatytas tinkamas Šv.Gertrūdos g. perimetrinis perspektyvinis 
užstatymas. Sumanyti Š arkiniai vartai-nėra pakankamas sumanymas, nei masteliu, nei  
urbanistiškai. Pasiūlyta Š skvero idėja prie pirmo a. restoranų/kavinių patalpų būtų puiki ir sveikintina, 
jei tai netrukdytų numatyti tūrinį perimetrinį Š dalies galimai būsimą užstatymą. 
Šaunu, jog autoriai pasiūlė “humanizuoti” Prezidentūros kiemelį, iškloti vientisa subtilia danga, taip 
apjungiant sodą su kiemu, kas buvo būdinga istoriniu laikotarpiu. Taip pat gan santūriai atrodo naujo 
užstatymo santykis su Prezidentūra iš  sodo pusės. 
Išlieka problema su parkavimu: mat, trūkstamos vietos nurodytos laikinose parkavimo aikštelėse, 
kurios ateityje turėtų būti užstatytos, todel šis pasiūlymas t.b. patikslintas. 
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4.GG 

Technoekonominiai rodikliai 
Sklypo plotas – ………………………………………..1470 m2; 
Sklypo užstatymo tankumas (UT) –………………. 0.82 (esamas pastatas - 789 m2, priestatas - 408 m2); 
Sklypo užstatymo intensyvumas (UI) – ………….1.68; 
Pastato antžeminės dalies patalpų plotas – …2 470 m2 (esamas pastatas – 1 484 m2, priestatas – 986 m2);  
Pastato požeminės dalies patalpų plotas –…..1 077 m2; 
Bendras pastato plotas – ……………………………..3 547 m2; 
Pastato aukštų skaičius – ……………………………………3 a.; 
Pastato aukštis – ………………………………………………13 m.  
Pastato rūsyje numatytos 23 parkavimo vietos (iš kurių 2 vietos pritaikytos ŽN ir 6 vietos numatytos 
elektromobiliams), dviračių, paspirtukų ir kitų transporto priemonių laikymo, įkrovimo vietos  

URBANISTIKA.RYŠIAI 

Autoriai teigia, jog  „O“ planinės struktūros kompleksas su vidiniu kiemu yra viena iš vertybių, kurią yra 
tikslinga ir vertinga išsaugoti, šiuolaikiškai interpretuojant, taikant tiek architektūrines- urbanistines, 
estetines, tiek technologines priemones.<…> Tuometinė Lukšio g. (dabartinė šv. Gertrūdos g.) 
gubernijos laikotarpių buvo viena svarbiausių Kauno senamiesčio g., charakteringu perimetriniu 
užstatymu. Remdamiesi atlikta teritorijos analize manome, kad šis kvartalo užstatymo charakterio 
grąžinimas galėtų būti kaip siekiamybė, be to esama situacija leidžia apie tai svarstyti. …Planuojamos 
Steigiamojo seimo aikštės, sinagogos Birštono g. konversijos kuria prielaidą manyti, kad ši teritorija 
Kauno senamiestyje bręsta dideliems ir naudingiems miestui pokyčiams.  
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Kadangi prezidentūros skveras šiuo metu yra savotiškas akligatvis , tai savo architektūriniu 
sprendiniu autoriai siūlo kurti jungtį tarp Gertrūdos g. ir Gimnazijos g. sankryžos ir Steigiamojo seimo 
aikštės, numatydami viešą funkciją- kavinė/restoranas, į kuriuos patenkama tiesiai iš Steigiamojo 
seimo aikštės pusės, tiek iš Gertrūdos g. Vieša funkcija papildo ir praturtina Prezidentūros skverą, bet 
nekonkuruoja, o sukuria papildomą trauką.  

 

ARCHITEKTŪRA 
Esamo pastato fasadai restauruojami, remiantis atliktais istorinės raidos tyrimais, papildant juos 
naujomis, moderniomis architektūrinėmis detalėmis. Naujas pastato priestatas kuriamas 
kontrastingas esamam - modernios išraiškos. Pirmasis pastato aukštas „lengvas“, „skaidrus“, kuriantis 
Prezidentūros skvero ir projektuojamo pastato vidinio kiemelio ryšį, dialogą. II ir III aukštai dengiami 
“aklino’s, arba perforuotos lengvai reflektuojančio gyvsidabrio atspalvio apdailos plokštėmis” 
formuojant vientiso, minimalistinės išraiškos abstrakčią formą, „levituojančią“ (kaip sako autoriai) ant 
I a esančio kavinės/restorano „oro pagalvės“.  
Taip naujas pastato korpusas Prezidentūros skvero pusėje kontrastuoja su senąja Gimnazijos g. 2 
pastato dalimi ir Prezidentūros pastatu, tokiu būdu sėkmingai išryškinamas skirtingų laikmečių 
architektūros savitumas.  
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FUNKCIJA. SKIRTINGI SCENARIJAI 

Autorių nuomone pastatas nėra tinkamas gyvenamajai funkcijai, kadangi yra greta aktyvių transportų 
apkrautų gatvių, sklypas yra per mažas norint užtikrinti reikiamus parkavimo, žalių plotų ir kitų 
daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams keliamus reikalavimus. Gaisrinės saugos požiūriu 2 
laiptinės užtikrina reikiamus evakuacinius atstumus patalpose, esamas ir naujas priestatas 
naudojamas kaip vienas, vientisas pastatas.  
Siūlomoje architektūrinėje koncepcijoje numatomos dvi galimos pagrindinio pastato ploto 
panaudojimo paskirtys – „muziejus su kavine/restoranu“ arba „bendradarbystės erdvė su 
kavine/restoranu“.  

 

Pagrindinis patekimas į pastatą suprojektuotas iš šv. Gertrūdos g. pusės pro naujo korpuso konsolę, 
yra akcentuotas, aiškiai išreikštas - tuo šis pasiūlymas ypač išsiskiria iš kitų darbų. Esamo pastato 
šiaurinėje dalyje suprojektuotas pagrindinis holas iš kurio liftu, arba laiptine galima pasiekti visus 
pastato aukštus. 
Holas ir vidinis kiemelis pasiekiamas taip pat ir iš Gimnazijos g. pusės pro tam tikslui numatytą įstiklintą 
bromą I a lygyje. Automobiliai į požeminę automobilių saugyklą patenka iš Gimnazijos g.  
Suprojektuotos dvi laiptinės su liftais jungia pastato aukštus nuo rūsio iki viršutinių aukštų vertikaliai, 
o komunikacija pastato aukštuose vyksta ratu. Naujo korpuso I a siūloma kavinės/restorano funkcija, 
kuri tęsia Prezidentūros skvero viešąją paskirtį, ir sukuria papildomą pėsčiųjų trauką.  
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MUZIEJUS. Kadangi pastato architektūrinė, estetinė idėja yra istorijos ir šiuolaikinės estetikos bei 
technologijų dermė, teigia autoriai, Muziejaus turiniui pasirenka provokuojančią temą – „Porsche“ 
automobilių muziejus. Porsche muziejus padalintas į dvi pagrindines dalis – esamo pastato dalyje 
eksponuojami santykinai mažo gabarito eksponatai, o naujoje pastato dalyje eksponuojami realūs 
automobiliai . 
Muziejaus ekspozicinės erdvės, suvenyrų parduotuvės ir restorano išdėstymas užtikrina galimybę 
vystyti šias veiklas atsietai, nepriklausomai, užtikrinant įeigos kontrolę.  
HUB.  Kaip ir „Porsche muziejaus“ scenarijuje, pastato pagrindinis patekimas į pastatą numatytas iš 
šv. Gertrūdos g. pusės. Iš I a. holo arba iš rūsyje esančių patalpų liftu arba laiptine patenkama į II ir III 
pastato aukštus. Pastato patalpų plotai ir konfiguracija leidžia lanksčiai planuoti erdves pritaikytas 
darbui. Greta liftų numatyti sanitariniai mazgai, kitos buitinės, inžinerinės patalpos.  

ARCHITEKTŪRINIO VIENTISUMO požiūriu labai įdomi naujo užstatymo kompozicija: R korpusas 
formuojamas kaip  minimalistinės išraiškos abstrakti prizmė ir vizualiai tarsi kabo/levituoja virš skaidraus 
pirmo a. Prizmė provokuoja puikią naują jungtį tarp skvero ir Šv.Gertrūdos g. Naujasis korpusas 
sėkmingai kontrastuoja su senąja architektūra. Įdomus pagrindinio įėjimo traktavimas-ženkliškas, 
įtraukiantis. 
Skaidrus 1 aukštas atveria šviesos į vidinį siauroką kiemelį bei atsidaro beveik visu perimetru į jį. Kiek 
kelia nerimą pakankamai aktyvi aliumo danga esamame istoriniame kontekste, bet galimai paviršius 
atspindės aplinkos šešėlių žaismą ir atitinkamai „niveliuosis“. 
URBANISTINIO INTEGRALUMO požiūriu pasiūlymas išskirtinis. 
Analizuodami kvartalo urbanistinį charakterį, autoriai mano, kad naujas pastatas Šv.Gertrūdos g. R 
sklypo puseje yra būtinas ir tinkamas, tačiau, suprasdami, kad situacija yra labiau hipotetinė prielaida, 
Gedimino g. 2 pastato architektūrą sukūrė tinkamą abiem scenarijams: jei ateityje bus pastatytas 
pastatas greta; jei pastatas nebus statomas, arba nebus statomas santykinai ilgą laiką. Pvz., esamu 
momentu I aukšto įstiklintas R fasadas nėra atidaromas į svetimą-valstybinį sklypą, taip reaguojama į 
posesijinio užstatymo principą. 
Toks urbanistinis požiūris į Šv.Gertrūdos g perimetrinį užstatymą yra išskirtinis ir lyderiaujantis. 
Taip pat šiame pasiūlyme yra puikus kompozicinis ryšys su Prezidentūros pastatu iš skvero pusės. 

 

 
 

 

 

 


