
TERITORIJOS JONAVOS G. 43 C, KAUNE  

URBANISTINĖS IR ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS IR PROJEKTO DVIEJŲ ETAPŲ  

UŽSAKOMOJO KONKURSO II ETAPO 

GUODOS ZYKUVIENĖS RECENZIJA 

Kaunas 2023-03-08 

 
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.  

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 perspektyvinės aplinkos 
vizijas.  

 
II etape papildyta Konkurso užduotis  

 
Recenzijoje pateikiama projektų retrospektyva pagal vertinimo kriterijus: 
*Architektūrinės idėjos originalumas 
*Funkcionalumas ir ekonominis pagrįstumas 
*Tvarumas 
 
 

 
 
 



IDĖJA/JOS ORIGINALUMAS IR VIENTISUMAS 
1. INTAKAS urbanistinė 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. 
 

Urbanistinė 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, taip pat didesnė galimybė patekti saulei įkvartalo gilumą 
Teigiama, kad čia naujas linijinis centras - Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, kintantys, dinamiški, žaismingi ir 
įtraukiantys, pastatų tūriai link upės smulkėja. 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.  
Pakeista. „Intakas“ autoriai atsižvelgė į atnaujintas sąlygas įvažiavimą į sklypą numatyti sankryžoje.  

Kvartalą formuoja plati aikštė bei kiti papildomi įvairių rakursų vizualiniai/ funkciniai ryšiai ir begalė skirtingų 
formų ir aukščių tūrių: Kvartalo vartų skulptūriškus stambesnius 5 – 6 aukštų administracinių pastatų tūrius, 
papildo 9 aukštų gyvenamasis prie aikštės, ženkliškas  nuo upės pusės, toliau žemėjantys ir smulkėjantys į upės 
pusę nuo 5,4 iki 3 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 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 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 mažesnių užstatymo tūrių prie vandens upės želdynai 
organiškai pereis gilyn į kvartalą. Klasika 



INTAKAS architektūra 
Iš „Intakas“ projekto:  
Šiame kvartale derinamos skulptūriškos, tarsi skaldyto akmens ar granito luito formas, su stačiakampiais 

aiškių formų tūriais. Naudodami kabančias dalis, konsoles, skulptūriškus balkonus, siekėme suminkštinti, 
sujaukinti aikštės erdvę. Tikslas yra sukurti įvairių, turtingų rakursų, miesto gatvelių mastelį. Manome, kad tai 
duotų daug daugiau pridėtinės vertės, nei monotoniška, aiški struktūra. Ypač kuriant naująjį miesto centrą.  
Naudojama keramikos, medžio ar faktūrinio betono fasadų apdaila. Besikeičiančių faktūrų ir medžiagų žaismas 
sukurtų jaukaus miesto centro pojūtį. Tas padėtų pakeisti gana utilitarios, tranzitinės Jonavos g. įspūdį. 

 
Architektūra vientisa ir estetiška, papildanti 1 etapo urbanistinę idėją 
2 konkurso etape detalizuota fasadų architektūra labai papildo 1 etapo skulptūriškus tūrius estetiškai 

tinkamomis priemonėmis. Naudojama sunkių ir natūralių medžiagų dermė: keramika, betonas sušildomi medžiu. 
Monolitiškumas dėka naudojamo įvairaus faktūriškumo nėra monotoniškas, stiklo vitrinų fasadai pildomi žaliuzi 
ažūru, žaismingai šokinėjančiais balkonais. Mažesniųjų gyvenamųjų namų fasadų estetika kitokia: priemonių 
mažiau: netaisyklingu ritmu vitrinos keičia aklas plokštumas 
 

2. LEDONEŠIS urbanistinė 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. 

 
Urbanistinė 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- pakrantės 
želdynai - šlaitai, pastatai terasuoti, apželdintais stogais. Drąsiai teigiama, kad čia naujas linijinis centras - 
Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, kintantys, dinamiški įtraukiantys.  



Tiek pastatų tūriai, tiek aikštė plėtoja ledonešio naratyvą, todėl kvartalas labai ženkliškas, vientisas 
ir monolitiškas.  
Pakeista „Ledonešio“ autoriai atsižvelgė į pateiktą komisijos vertinimą ir pastabas. I etape kvartalo viduje 
tankumas didėjo per smarkiai, palikdamas mažai galimybių vidinių kvartalo erdvių formavimui. Šiame etape 
pamažintas tūrių skaičius, tūriai, todėl ženkliai pagerėjo gyvenamųjų pastatų vidinė erdvė: ji dabar išreikšta kaip 
jų vidinis branduolys, o patys tūriai atsiskyrė vienas nuo kito, išryškėjo jų skulptūriškumas 

Taigi Kvartalo dėmenys:  plati išreikšta aikštė, tarsi besiverenčių vartų ją formuojančių 6-7 +(30,0) aukštų 
komercinių ir administracinių pastatų tūriai, už jų laisvai, tačiau organizuotai aplink vidinę želdynų erdvę 
dėliojamų 6+ ir 4+ (24,30) aukštų daugiabučių gyvenamųjų namų tūriai 
 
Rakursas leidžiantis Šiaurės prospektu:  
Leidžiantis Šiaurės prospektu matysime išraiškingų, kintančių judant priekinių tūrių akcentuotą kvartalo centrą, 
bei plačios išreikštos aikštės, atverenčios Neries (intako) vaizdus.  
Rakursas Jonavos g:  
Panašus įspūdis tikėtinas judant Jonavos gatve, nuo autostrados pusės.  
Šiame etape Ledonešio projekto užstatymo tankumą, padidėjo atstumai tarp planuojamų kvartalo pastatų, todėl 
Rakursuose tiek Jonavos g, tiek Islandijos pr, tiek Panerių g. 
Matysime atskirus skulptūriškus tūrius, skaldomus terasavimo, pasvirusių žalių stogų, vizualinis ryšys upė-
pakrantės želdynai – upės šlaitai bus užtikrinami ne tik plačios aikštės properšos, bet ir vidinės gyvenamųjų 
pastatų kvartalo erdvėje. 
 

LEDONEŠIS architektūra 
Iš „Ledonešio“ projekto: Architektūrinei komplekso išraiškai panaudojamas principinis ledo molekulinės 

struktūros principas. 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. 

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.Projektuojamų pastatų stogai (5 fasadas) 
apželdinami. 
 

Architektūra vientisa ir estetiška, papildanti 1 etapo urbanistinę idėją 
2 konkurso etape detalizuota fasadų architektūra papildo 1 etapo skulptūriškus tūrius estetiškai tinkamomis 

priemonėmis. Apdailai naudojamos baltos spalvos sunkios medžiagos kaip glazūruotos molio plokštės ir 
bagetės bei lengvas aliuminio kompozitas. Pasirinkta skirtinga administracinių ir gyvenamųjų pastatų „ledo 
gardelių“ fasadų estetika gelbėja nuo didelių tūrių monotoniškumo, tačiau kelia ir klausimų. Ar gyvenamuosiuose 
tūriuose šalia taurios keramikos dera aliuminio kompozitas? Gal didesnės aklos baltos keramikos plokštumos 
sustiprintų ledonešio įspūdį? Ažūrinis administracinių pastatų fasadų sprendimas labiau primena „ledo gardelę“, 
tačiau atrodo matytas kituose pastatuose kaip Nacionalinė koncertų salė Vilniuje.  

Žalių stogų potencialas pilnai neišnaudojamas. Siūloma naudoti ekstensyvius apželdintus stogus kartu 
saulės baterijų sistemomis, o dalį versti eksploatuojamais intensyviais apželdintais stogais. 

 
 
 
 



3. PORTA urbanistinė 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 

 
Urbanistinė idėja nebe tokia vientisa, nes pakeisti I etapo tūriai, jų kiekis ir išdėstymas 
Kvartalas atliepia į svarbiausius gamtinės aplinkos elementus: upę, jos slėnį ir želdynus, šlaitus su 

brandžiais medžiais – formuojama aikštės properša, tačiau kitos papildomos ašys nebesuteikia papildomo 
peržvelgiamumo galimybę ašimi upė – šlaitai 

Kvartalo Portal dalyje teigiama, kad čia naujas linijinis centras - Kvartalo vartų tūriai akcentuoti, tačiau nebe 
tokie kintantys ir įtraukiantys. Gyvenamieji tūriai padidėjo, todėl niveliavosi su administraciniais 

Kvartalą formuojanti aikštė neteko tranzitinės komecinės zonos, vedančios į pagrindinę viešąją erdvę. ši 
zona tapo dalis privačią gyvenamąją erdve  

Dėl šių priežasčių tiek pastatų tūriai, tiek abi erdvės: viešoji ir privačioji plėtojamas nebe diferencijuotai. 
 
Rakursas leidžiantis Šiaurės prospektu: 
Pragmatiškesni komplekso vartų tūriai ir kiek siauresnė properša į Nerį ir neturės tiek žaismingo netikėtumo, 
Rakursas Jonavos g:  
Judant Jonavos gatve, tiek nuo autostrados pusės, tiek nuo Senamiesčio rakursai nebeįvairinti kaip I etape 
atitrauktomis - „kaimynų respektavimo“ terasomis, kurios dar ir artins mastelį prie gyvenamosios paskirties 
pastatų tūrių. Siauresnė lyginant su kitais projektais. Pagrindinės aikštės properša į upę šachmatiškai išėliojus 
gyvenamuosius tūrius nebepapildoma - antrąja papildomo peržvelgiamumo upė – šlaitai ašimi 
Rakursuose tiek Islandijos pr, tiek Panerių g.  
Mažesni gyvenamieji tūriai leis persipinti paupio želdynų infrastruktūrai ir kvartalo rekreacinėms zonoms, 
užtikrins geresnę insoliaciją ir pramatomumą.  
 

 

 



PORTA architektūra 
Iš „Porta“ projekto:  
Administracinė. Jonavos g. formuojančių administracinės - komercinės paskirties pastatų išraiškai parinkta 

lygios tekstūros betono lamelių ir stiklinių atitvarų kombinacija. Šis sprendinys suteikia galimybę fasadą įrengti 
iš surenkamų bei iš anksto gamykloje paruoštų elementų.  

Fasado plokštumoje esantys betono elementai savo tūriu bei sukuriamu reljefu nereflektuos, o sugers iš 
gatvės sklindantį triukšmą, ir taip prisidės prie teritorijoje esančios triukšmo taršos mažinimo.  

Išsikišančios betono lamelės prisidės prie pastato klimato kontrolės valdymo. Jos sukurs šešėlį ant langų 
intensyviausiomis, pietinės saulės, valandomis, taip išlaikant stabilų interjero komfortą. 

Gyvenamoji - komercinė. Kvartale numatomos dvi skirtingų išraiškų gyvenamųjų pastatų grupės.  
Sklypo centrinėje dalyje esantys gyvenamieji pastatai su paslaugų ir prekybos paskirties patalpomis 

formuojami iš dviejų prasikeičiančių tūrių. Šių tūrių fasadai susideda iš reguliariu ritmu išdėliotų stiklo atitvarų su 
medžio intarpais ir skirtingų spalvų klinkerio plytelių apdailos. Balkonai su metaliniais turėklais išdėstomi 
nereguliariu ritmu.  

Pastatų, kurie ribojasi su pakrante, fasadai komponuojami iš rūdinto plieno (corten) lamelių su klinkerio plytų 
su intarpais, stiklo pertvarų ir užapvalintų balkonų. Šie pastatai atsiveria į upę, vakariniai pastato fasadai turi 
daugiau stiklo, o viršutiniame aukšte sukuriamos terasos.  

Kvartale vyraujanti skirtingos išraiškos architektūra, vizualiai suniveliuojama pritaikant pastatams natūralių 
medžiagų apdailas ir įvedant vertikalius elementus. 

Gal būt dėl to, kad PORTA pakeitė savo I etapo urbanistinę idėją, o gal neturėjo vedančio semantinio 
naratyvo, šio projekto architektūra nėra papildanti 1 etapo urbanistinę idėją.  

Tai subalansuota plėtra ne daugiau. 
Kita problema, kad skirtingai nuo Intako ir Ledonešio projektų ji nėra ir vientisa, t.y administraciniams ir 

gyvenamiesiems pasirenkamos visiškai skirtingos fasadų apdailos temos, už ką buvo kritikuoti kiti darbai 1 
etape. 

Todėl nors fasadų sprendimai yra estetiški, jų apdailai naudojamos ilgaamžės medžiagos kaip betono 
lamelės, klinkeris, rūdinta skarda, medis, bet bendrai jie nesukuria originalios visumos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR FUNKCINIS ZONAVIMAS  
Kuriant naują linijinį centrą dėkingoje gamtinėje aplinkoje, kurioje nėra jokios socialinės infrastruktūros būtina 

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 tiek negyvenamosios ir gyvenamosios zonų integralumas, tiek zonų ribų nustatymas, tam kad būtų 
suformuotas tinkamas kiekvienos zonos mikroklimatas. 

 
II etape papildyta Konkurso užduotis: 
• Numatomas bendras pastatų plotas (antžeminės dalies) nemažesnis – 15000 kv.m, nedidesnis – 17000 kv.m. 

Siekiamos funkcinės paskirtys sklype: gyvenamoji – 60 %; administracinė – 40 %. Sklypo plotas ha 1,6323 
Galimi būsimų gyventojų bendri aptarnavimo, infrastruktūros objektai (sporto, poilsio, kiti). 
Įvertinti galimą sudalinimą teritorijos į atskirus sklypus, pagal paskirtį. 
 
1. INTAKAS urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 

 
Iš „Intakas“ projekto: Tam, kad kvartalas būtų gyvybingas ir gyvas visą parą sūlytume keletą funkcijų, pagrinde 
derinant gyvenamąsias, biurų ir komercines funkcijas. Kvartalas suprojektuotas taip, kad dalis ploto galėtų tapti 
biurais, dalis – gyvenamosiomis patalpomis, todėl procentuotės nėra griežtai apibrėžtos.  
Matome galimybę atsirasti ir privačioms/visuomeninėms funkcijom - vaikų darželiui, stomatologijos ar kt. grožio 
medicinos įstaigoms, kurios galėtų įsikurti gyvenamųjų pastatų pirmuose aukštuose, atsuktuose į aikštę ar 
viešąsias erdves, bet kokiu atveju išsaugome žaliosios zonos (parko) privatumą, kuris išimtinai skirtas 
gyventojams..  
Bendras plotas 15.107, užstatymo intensyvumas 93, užstatymo tankumas 26.  
Projektuotojai atsižvelgdami į papildytą užduotį suprojektavo 56% gyvenamosios paskirties patalpų ir 
44% administracinių, komercinių patalpų.  
„Intakas“ išpildo Užsakovo siekiamas funkcines paskirčių dalis sklype: gyvenamoji – 60%; administracinė – 
40%, pagerindamas prieš tai buvusį paskirstymą gyvenamajai 35%, administracijai 50%, komercijai -15%.   
 

Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Administraciniai, kurių tūriai 
dėliojami kaip ekranai, gyvenamoji už jų arčiau upės.  

 
Etapiškumas galimas tačiau autorių nerekomenduojamas 
 
 
 



2. 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.  
Bendras plotas 17.565, užstatymo intensyvumas 108, užstatymo tankumas 27 
Procentai nepateikti, tačiau pagal pateiktus plotus (nuo pagrindinio ploto) galima suskaičiuoti, kad skirta 
gyvenamajai 43%, administracijai 45%, komercijai -12%.  
„Ledonešis“ nepilnai išpildo Užsakovo siekiamas funkcines paskirčių dalis sklype: gyvenamoji – 60%; 
administracinė – 40%, nors prieš tai buvo gyvenamajai 60%, administracijai 30%, komercijai -10%.  

Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Šiame etape sumažintas tiek 
gyvenamasis plotas - išminusuojant 1 tūrį, tiek ir administracinis - mažinant 2 korpusą. Tačiau neaiškūs motyvai 
keisti funkcines proporcijas, kadangi reikia atkreipti dėmesį, kad administraciniai paskirčiai reikia didesnio auto 
vietų skaičiaus.  

Etapiškumas 4 etapai pagal funkciją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PORTA urbanistinė struktūra ir funkcijos zonavimas 

 
Iš „Porta“ projekto Kvartalas dalinamas į dvi pagrindines funkcines zonas: administracinę ir gyvenamąją su 

aptarnaujančia komercine - paslaugų funkcija. Administracinė. Administracinė funkcija numatoma pastatams - 
orientyrams, esantiems arčiausiai Jonavos g. Šie pastatai veiks kaip barjeras gyvenamajai funkcijai nuo 
intensyvaus eismo gatvės ir padės formuoti viešąją erdvę, kuri veda nuo pakrantės iki šių pastatų. Pirmo aukšto 
patalpas galima pritaikyti ne tik administracinei, bet ir komercinei funkcijai.  

Gyvenamoji - komercinė. Numatoma vidiniam užstatymui, su įvairialype rekreacine infrastruktūra. Centrinėje 
sklypo dalyje esantys ir su administraciniais pastatais ryšį turintys gyvenamieji namai pratęsia viešąją funkciją, 
pirmajame aukšte numatant visuomeninės ar komercinės paskirties galimybę.  

Likę gyvenamieji pastatai – monofunkciniai.  
Bendras plotas 15.804, užstatymo intensyvumas 97, užstatymo tankumas 27 
Projektuotojai atsižvelgdami į papildytą užduotį suprojektavo gyvenamajai 60%, administracijai 38%, 

komercijai - 2%.  
„Porta“ išpildo Užsakovo siekiamas funkcines paskirčių dalis sklype: gyvenamoji – 60%; administracinė – 

40%, pagerindamas prieš tai buvusį paskirstymą gyvenamajai 40%, administracijai 50%, komercijai -10%.   
 
Funkcinių zonų išdėstymas atitinka mišriam centrui keliamus reikalavimus. Administraciniai kaip ekranai nuo 

gatvės, gyvenamieji arčiau upės, tačiau nekuriant išreikštos viešosios erdvės nėra ir tokio centro branduolio. 
Komercinė funkcija gyvenamuosiuose numatoma kaip visuomeninė funkcija - galimybė darželiui ar 

sveikatos centrui. Tačiau šią funkciją numatant prie vidinės gatvės, o ne prie viešosios erdvės kaip kituose 
projektuose prarandamos šios funkcijos patrauklumas ir galimybės. 

Etapiškumas 3 etapai pagal funkciją 
 
II etape papildyta Konkurso užduotis: 
• Numatomi butai: 

1 kambarių butai (plotas – 30-37 kv.m) apie 10 %; 
2 kambarių butai (plotas – 40-58 kv.m) apie 60 %; 
3 kambarių butai (plotas – 65-72 kv.m) apie 25 %; 
4 kambarių butai (plotas – 75-85 kv.m) apie 5 %. 

Butų aukšto aukštis švarus nemažesnis kaip 2,70. Visuose pastatuose numatomi liftai.  
Kiekvienas butas turi turėti balkoną arba lodžiją. Numatyti plotą, reikalingą pagalbinėms patalpoms 
(pageidautina rūsiuose): šildymo mazgas, vandentiekio, elektros įvadai, sandėliukams  

• Sprendiniai turi būti įgyvendinami, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, įvertinti insoliacijos, automobilių 
stovėjimo aikštelių, želdynų normų reikalavimus. 

Visuose projektuose butų aukštis ne mažesnis kaip 2,7 m, visuose numatyti liftai, pagalbinės patalpos. Taip pat 
balkonai ir lodžijos. 
Išsamios insoliacijos ir triukšmo analizės pateiktos „Porta“ projekte. 



DAR KART SKLYPAS: VIEŠOSIOS ERDVĖS< ŽALIOSIOS  ERVĖS, TRANSPORTAS, PĖSTIEJI 
II etape papildyta Konkurso užduotis: 
• Siekti gyvenamojo būsto patrauklumo – ryšys su Neries upe, funkcinis ir vizualinis. 

Sklype kurti privačios ir viešos erdvės zonas. Gyventojai turi turėti savo – privatų kiemą (erdvę), išorėje ir/ar 
krantinėje – vieši pėsčiųjų, dviračių takai, praėjimai, bendro naudojimo objektai. 

• Įvažiavimą į sklypą numatyti sankryžoje. 
eškoti sprendimų nepilnai požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ar antžeminių. 
Siekiamybė – gyvenamųjų pastatų aplinka be automobilių, tik aptarnaujantis transportas. 
Kiekvienam butui projektuoti po 1 automobilių stovėjimo vietą, numatyti dviračių saugyklas. 
 
1. INTAKAS VIEŠOSIOS ERDVĖS 

 
Iš „Intakas“ projekto: du atskiri įvažiavimai/išvažiavimai į sklypą. Vienas iš jų - reguliuojama sankryža, kitas 

galetų būti nepertvarkant sankryžos, pasinaudojant esamu kairiniu posūkiu ir papildoma juosta iš Jonavos g. 
Atskiri įvažiavimai veda į atskirus antžeminius ir požeminius parkingus, kas leidžia išskaidyti ir sumažinti 
automobilių srautus įvažiuojant/išvažiuojant iš sklypo. Abu antžeminiai parkingai pilnai aptarnauja pirmo aukšto 
komercines/prekybos patalpas. O abu požeminiai pilnai aptarnauja gyvenamuosius ir administracinius pastatus.  

Automobilių aikštelės daugiausiai požeminės, nedidelės antžeminės tik prie administracinių pastatų, 
klausimų kelia automobilių ir pėsčiųjų srautų persipynimas kvartalo pradžioje, tačiau jis neišvengiamas, nes 
vienintėlė reali įvažos vieta ir yra sankryžoje. Šiame etape projektuotojai pakeitė vieną iš savo siūlytų įvažų 

Dėl antros įvažos reikalingas pagrindimas, skaičiavimai (tarp įvažų daugiau kaip 50 m) 
Viso numatoma 313 vnt. automobilių 274 jų požeminiame parkinge, 39 antžeminiuose 
Iš „Intakas“ projekto: Pagrindiniai pėsčiųjų srautai išliks iš Jonavos g., bent jau transformacija į visapusišką 

krantinių ir upių miestą neįvyks artimiausiu metu, ypač atsižvelgiant į didelius Neries upės svyravimus, ledonešio 
grėsmes. Todėl, šiuo etapu, mes siūlome tam tikrą kompromisą – vesti pėsčiuosius ir dviratininkus per dalį 
aikštės į lygiagrečiai Jonavos g. formuojamą pėsčiųjų jungtį – ašį. Ji, pastačius naująjį tiltą, išvysčius prietilčio 
zoną ir gretimus sklypus, galėtų tapti alternatyvia arterija, lengviau įgyvendinama. Tuo pačiu pačią krantinę 
(tiksliau jos viršutinę terasą) paliekant gyventojams. Atsirasiantis pėsčiųjų tiltas savaime leistų pritraukti į kvartalą 
srautus iš Šilainių,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. Per aikštę automobilių tranzitas leidžiamas tik pačiame kampe, nedidelėje zonoje, kad 
nesugadinti jos, kaip pėsčiųjų ir paslaugų erdvės. Įėjimai į komercines ir biurų patalpas numatomi iš aikštės.  

Viešosios erdvės: pagrindinė (lietaus) aikštė, promenados tarp gyvenamųjų pastatų veda prie upės. 
Privačios žaliosios zonos kvartalo gilumoje, taip vadinamas privatus gyventojų parkas jungiasi su pakrantės 
želdynais. Tačiau sprendiniai jame nedetalizuojami: vaikų žaidimo aikštelė sklypo pakraštyje, sporto aikštelė už 
sklypo ribos, ramaus poilsio vietos tik suoliukai. Iš kitos pusės 1 a terasos tiesiog be jokios buferinės augalų 
zonos. Reikėtų sklypo sprendinių skatinančių tiek bendruomeniškumą, tiek privatumą 



2. LEDONEŠIS  

 
Iš „Ledonešio“ projekto: 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. Automobilių intervencija į sklypą minimali - projektuojamas 
privažiavimo kelias iki projektuojamų patekimų į požemines ir antžemines automobilių stovėjimo aikšteles.  

Viso numatoma 392 vnt. automobilių  
 
Automobilių aikštelės daugiausiai požeminės, nedidelės antžeminės tik prie administracinių pastatų, 

klausimų kelia automobilių ir pėsčiųjų srautų persipynimas kvartalo pradžioje, tačiau jis neišvengiamas, nes 
vienintėlė reali įvažos vieta ir yra sankryžoje, beje šis projektas tokį sprendimą siūlė ir 1 etape.  

Toks didelis automobilių skaičius dėl to, kad didesni bendri plotai ir didesnis procentas administracinių plotų 
Administracinės paskirties pastatų plotų sumažinimas 1000 m2 sumažintų 40 auto vt 
 
 Iš „Ledonešio“ projekto: 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.  

 
Taip atsiranda diferencijuotos erdvės viešam ir privačiam kvartalo gyvenimui. Patrauklu tiek kvartalo 

svečiams –  aikštė papildoma ramaus poilsio zonomis, fontanu, pratęsiama amfiteatru prie upės į apžvalgos 
aikštelę, tiek gyventojams buriant juos kvartalo viduje aplink vaikų žaidimų aikštelę, ramaus poilsio zonas 

 



3. PORTA 

 
Iš „Porta“ projekto: Formuojamas vienas įvažiavimas-išvažiavimas iš Jonavos g., centrinėje sklypo dalyje 

Įvažiavimas skirtas administracinių ir gyvenamųjų pastatų aptarnavimui. Taip pat, numatomas vienas 
papildomas išvažiavimas iš kvartalo į Jonavos g. pietinėje sklypo dalyje, tokiu būdu sukuriant papildomų 
parkavimo vietų bei patogesnį aptarnaujančio transporto judėjimą.  

Dėl sklypą į dvi dalis išskaidančio esamo inžinerinių magistralinių miesto tinklų koridoriaus, projektuojamos 
dvi požeminės automobilių saugyklos – pirmoji aptarnaus šiaurinį administracinį pastatą ir gyvenamuosius 
daugiabučius namus. Antroji – pietinį komercinį-administracinį pastatą ir vieną gyvenamąjį namą. Patekimai į jas 
numatyti iš skersinio pravažiavimo tarp administracinių ir gyvenamųjų pastatų.  

Administracinius pastatus ir komercines - paslaugų patalpas aptarnauti numatomos kelios antžeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės Gyventojams taip pat suteikiamos galimybės naudotis antžeminėmis aikštelėmis 
Likusioje teritorijos dalyje numatyta judėjimo galimybė tik pėstiesiems, dviratininkams ir aptarnaujančiam 
transportui. Požeminiame parkinge numatoma 308, antžeminiame 101 vnt.automobilių 

Išvystyta skersinė vidinė gatvė ir kelios antžeminės auto aikštelės turi daugiau stovėjimo vietų, tačiau 
nukerta pėsčiiųjų srautus, taip pat mažina viešosios erdvės pasiekiamumą, įvažiavimo rampa tarp gyvenamųjų 
namų taip pat nėra geras sprendimas 

 
Iš „Porta“ projekto: Teritorijos vidinė dalis skirta pėstiesiems, suplanuota taip, kad būtų patogu pasiekti, bei 

saugiai naudotis numatytomis erdvėmis, pakrantėje numatytomis funkcijomis ir infrastruktūra. Aplink administracinės 
paskirties pastatą sukurtos atviros, tranzitinės erdvės, kurios yra patogios ne tik pastatus naudojantiems 
darbuotojams, bet ir gilyn į kvartalą norintiems patekti gyventojams ir svečiams. Komercinės - paslaugų zonos 
numatomos gyvenamųjų namų, esančių prie administracinės paskirties pastatų, pirmuose aukštuose.  Projektuojamo 
kvartalo vidinėje dalyje numatytos įvairios funkcijos. Šiaurės vakarų sklypo dalyje ir tarp pastatų - privatesnės, į 
kvartalo gyventojų poreikius orientuotos rekreacinės zonos. Jose numatoma erdvė piknikams, terasos 
susibūrimams bei apželdinti pėsčiųjų takai su suoliukais ir pasyvaus laisvalaikio rekreacinės zonos. Vakarinėje dalyje 
sklype numatyti takai yra jungtis su šlaitu, kuria galima pasiekti pakrantę.Aktyvesnės zonos ir vaikų žaidimų 
aikštelės numatomos centrinėje dalyje. Nuo intensyvesnio pobūdžio komercinės ir administracinės paskirties erdvių, 
ši zona yra atskiriama landšafto sprendiniais. Ši zona yra jungtis su pakrantėje numatomomis viešosiomis erdvėmis. 
Buvusioje žiočių vietoje siūlome performuoti landšaftą pratęsiant esamą šlaito liniją ir suformuoti viešą multifunkcinę 
erdvę, pritaikytą renginiams, treniruotėms ar kitiems bendruomenės ir miesto poreikiams. Šlaite, jungtyje su aktyviąja 
zona, numatoma erdvė su integruotais amfiteatriniais laiptais ir apžvalgos liepteliu.  
Porta numato daugybę viešųjų erdvių kvartalo svečių ir gyventojų poreikiams. Tačiau reikia pastebėti, kad 
daugumą šių viešųjų erdvių kaip pagrindinė viešoji erdvė, bendruomenės aikštė, apžvagos aikštelė ir kt  
projektuojamos už sklypo ribų. Bet to viešos erdvės pasiekiamos per vaikų žaidimų zoną, tai yra svečių ir 
gyventojų zonos kerta viena kitą  



TVARUMAS 
 
Tvarumo aspektas nenagrinėtas nei viename projekte. 
Žinoma, atskirai galima minėti projekto „Ledonešis“ apželdintus stogus, kurie apsaugo stogus nuo saulės 
perkaitinimo bei akumuliuoja lietaus vandenį. „Žalių“ ekstensyvių stogų sistemos galėtų būti naudotinos kartu 
su saulės moduliais, o dalis šių stogų tapti populiariomis poilsio vietomis 
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