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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų 

sk.

Laida Pavadinimas Pastabos
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- 51 0 Aiškinamasis raštas

- 1 0 Brėžinių žiniaraštis

- 9 0 Brėžiniai

- 1 0 Vaizdinės medžiagos žiniaraštis
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- 1 0 Priedų žiniaraštis

33 0 Priedai

Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas, 
Rotušės a., Kaunas

PROJEKTO PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

SO.KN.P001-PP 51 04



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šis aiškinamasis raštas apima Kauno Rotušės aikštės atnaujinimo projektinius sprendinius. 

Aikštės projektiniai sprendiniai turi būti skaitomi kartu su brėžiniais (vaizdine medžiaga).

1. Bendra informacija
1. 1. Bendrieji duomenys

Statinio vieta:   Kauno miestas, Rotušės a.;

Statinio pavadinimas:  Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas,   

    Rotušės a., Kaunas;

Statybos rūšis:   Kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis:   Kiti inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys;

Statytojas:    Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44251  

    Kaunas;

Projektuotojas:  MB „SOMA Architects“

1. 2. Projekto techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vienetas Rodiklis Pastabos

Unikalus numeris 4400-2111-4383 -

Sklypo plotas m2 21.870 -

Aikštės plotis m 120 vidutinis

Aikštės ilgis m 200 vidutinis

Žalių plotų kiekis m2 300* -

Kietų dangų kiekis m2 21.570* -

Laikino automobilių parkavimo/

išlaipinimo vietos

vnt 7* -

Dviračių parkavimo vietos vnt 62* -

* rodikliai gali nežymiai keistis projekto rengimo metu

Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas, 
Rotušės a., Kaunas

PROJEKTO PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

SO.KN.P001-PP 51 05



1. 3. Projekto rengimo pagrindas
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais. Dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau.

1. 4. Privalomų dokumentų projektiniams pasiūlymams rengti sąrašas
• Rotušės aikštės Kaune pritaikymo visuomenės poreikiams supaprastinto atviro projekto 

konkursas, organizatorius LAS Kauno skyrius;

• Techninio projekto “Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas, Rotušės a., 

Kaunas” projektinių pasiūlymų dalis parengta vadovaujantis projektavimo darbų sutartimi (Nr. 

SR-518) sudarytos tarp Kauno miesto savivaldybės ir MB “Soma architects”;

• Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis 2020-08-03 projektinių pasiūlymų užduotimi.

1. 5. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti 
projektiniai pasiūlymai, sąrašas

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (Galiojantis nuo 2017-11-01)Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Suvestinė redakcija

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

2. Esamos situacijos apibūdinimas
2. 1. Sklypo vieta

Projektuojama aikštė yra Kauno miesto savivaldybėje, Kauno senamiestyje. 

Į aikštę įsijungia šios gatvės: Vilniaus g., Muitinės g., A. Jakšto g., Muziejaus g., Aleksoto g..

Pagrindinis Rotušės aikštės akcentas - Rotušės pastatas, stovintis šiaurės vakarų pusėje. 

Rotušės aikštės teritoriją taip pat apima skveras, prie Maironio muziejaus ir erdvė prie Kauno 

kunigų seminarijos. Aikštę perimetru riboja svarbūs objektai kaip Maironio muziejus, Kunigų 

seminarija, Šv, Pranciškaus bažnyčia, Ryšių kiemelis. Aikštės sklypo plotas: 21870 m2. Unikalus 

numeris: 4400-2111-4383. Paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.

2. 2. Sklype esantys statiniai
Planuojamos teritorijos (Rotušės aikštės) sklypo ribas formuoja aplinkinių pastatų pagrindinių 

fasadų užstatymo linijos. Aikštės centrinėje ašyje stovi Rotušės pastatas; yra du laisvai stovintys 

fontanai ir vienas integruotas į pastato sieną fontanas; du paminklai.
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2. 3. Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai
Planuojamoje teritorijoje yra veikiantys esami inžineriniai tinklai: vandentiekis, fekalinė ir lietaus 

kanalizacija, ryšių linijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo trasa, žemos bei aukštos įtampos 

elektros linijos, dujotiekio linija. Detalus planas numato galimybę aptarnauti ir naudoti esamus 

inžinerinius tinklus.

0              0.15         0.30 km1pav. Projekto sklypo vieta

2pav. Pėsčiųjų patekimas į aikštę pagrindinėmis gatvėmis. 
Didžiausias žmonių srautas ateina iš Vilniaus gatvės.

Viln
iau

s g
.

M. Valančiaus g.

Muitin
ės 

g.

Aleksoto g.

T. Daugirdo g.

Muziejaus g.

Jakšto g.

3pav. Saulės kelio diagrama, rodomas Kovo 22 dienos 
saulės pozicijos metamas šešėlis. Mažiausiai saulės 
gaunantys aikštės fasadai yra Pietvakarinis (Jėzuitų 
bažnyčios įėjimas) fasadas. Daugiausiai apšviesti saulės 
yra Šiaurės vakarų, Šiautės rytų aikštės fasadai.
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2. 4. Kultūros paveldo teritorijos ir saugomos teritorijos
Projektuojama Rotušės aikštė Kaune patenka į kultūros paveldo teritorijas:

• Valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno senamiestis (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 20171) teritorija.

• Pavienio kultūros paveldo objekto Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinio sluoksnio 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2978) teritorija.

• Rotušės aikštėje stovi nacionalinės reikšmės paminklas Kauno Rotušė (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 1790) Rotušės a. 15, Kaunas, ir registrinis kultūros paveldo objektas 

Maironio paminklas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14749; skulpt. G. Jokūbonis, 

archit. A. Šešelgis).

Tvarkybos darbų (remontas) projektu numatyti darbai, vykdomi pagal Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugos įstatymą, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Kauno skyriaus 2020-07-29 išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. 

EK-29.
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2. 5. Aikštės istoriniai sluoksniai
Kauno Rotušės aikštė yra seniausia senamiesčio dalis. Nagrinėjant Kauno Rotušės aikštės raidą, 

matoma, kad ji savo formos iš principo nekeitė, išliko stačiakampio plano, keitėsi tik pastatai 

aplink ją. Jos paviršius ilgą laiką nebuvo grįstas, buvo smėlis, vėliau klojamos medinės lentos ir 

skiedros palei fasadus, kad sustiprinti paviršių įvažiuojantiems vežimams. Taigi aikštė išgyveno jos 

lankytojų evoliuciją nuo pėsčiųjų visuomenės, iki vežimų tempiamų arkliais, iki arklių tramvajaus 

ir automobilių.

• Kauno miestas pradėjo kurtis tik XIV - XV a. sandūroje. 1408 metais miestui suteiktos 

Magdeburgo teisės, vyko intensyvi prekyba. Veiksmas vyko aplink dabartinę Rotušės aikštės 

teritoriją. Tai seniausia miesto dalis.

• 1542 m pradėta statyti Rotušės pastatą. Tuo metu aikštė nebuvo grįsta, tačiau joje jau ilgą 

laiką būriavosi žmonės, pakraščiuose kūrėsi prekyvietės arba vyko intensyvesnis judėjimas. 

Aikštėje vėliau klojamos medinės lentos ir skiedros palei fasadus, kad sustiprinti paviršių 

įvažiuojantiems vežimams.

• Kauno planas iš pradžių savaimingai klostėsi aplink pagrindinius kelius ir įgijo radialinę 

struktūrą. Seno išlikusio kelio trasą žymi dabartinė Vilniaus gatvė. Po 1537 metų gaisro Kaunas 

buvo išmatuotas ir pradėtas formuoti pagal stačiakampį planą, naudotas Silezijos modulis.

• 1540 m įvyko Valakų reforma. Po Valakų reformos aikštė išplėsta iki dabartinių jos ribų. XVI 

a. antroje pusėje Kaunas pasiekė klestėjimo viršūnę. Ypatingą jo prekybos potencialą rodo ir 

tuomet įpūdingo dydžio, 2.4 ha ploto, turgaus aikštė.

5pav. Kauno miesto schema iki XV a. 6pav. Posesijinė Senamiesčio kvartalų struktūra, 
apimanti spėjamo pirminio suplanuoto miesto 
teritoriją

Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas, 
Rotušės a., Kaunas

PROJEKTO PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

SO.KN.P001-PP 51 09



7pav. Napoleono Ordos piešinys, 1875 m., iš KPD Kultūros registro vertybių bylos

8pav. Caro laikų rotušės atvirukas. Priekiniame plane 
matyti “konkės” bėgiai. Iš asmeninio S. Janiukščio 
archyvo

10pav. Vežikai Rotušės aikštėje. Matosi lauko riedulių 
danga priekiniame plane.

9pav. Rotušės aikštė 1917 m.
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• Tik 1887 m pradėtos akmenimis grįsti gatvės, taip pat ir aikštė.

• 1891 - 1892 m įrengtas arklių tramvajus vadintas konke. Tramvajaus linija tęsėsi nuo Rotušės 

aikštės iki geležinkelio stoties.

• 1879 m Įsteigta sodininkų draugija, rūpinosi medžių sodinimu palei gatves, sutvarkė skverus 

prie Rotušės pastato.

• 1905 m Pasirodė automobiliai. Visa tai smarkiai keitė miestovaizdį.

• 1920 m Senamiestyje pakito Rotušės aikštės aplinka - atsirado naujų pastatų bei antstatų. 

• 1935 m Tarpukariu aikštė neteko savo tipologijos, miesto aikštė paversta į skverą, su 

nužymėtais takais ir želdynų grupėmis.

• 1972 m Įrengta danga visoje aikštėje pagal PRPI arch. D. Juchnevičiūtės projektą - panaikintas 

aikštėje buvęs skveras. Rotušės pastatas pritaikytas Santuokų rūmams.

11pav. Ištrauka iš 1935-1940 m. Kauno miesto aerofotografijų 12pav. Ištrauka iš 1937 m. Kauno miesto plano su 
sužymėtais sklypais.

13pav. Kauno Rotušės a. tarpukariu. S. Kasparaitės asmeninio rinkinio nuotrauka
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14pav. Kauno Rotušės aikštė 1915-1918. Matosi Obeliskas Rotušės pastato centrinėje ašyje

15pav. Kauno rotušės aikštės projekto planas,  1972 m.  arch. D. Juchnevičiūtė. 
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3. Kultūros paveldo tvarkybos dalis

Ankstyvaisiais savo gyvavimo metais Kaunas statėsi be aiškesnio plano. Pirmieji pastatai buvo 

be mūrinių pamatų, taigi, labai sunku susekti ano meto Kauno kontūrus. Dabartinis stačiakampis 

gatvių tinklas pradėjo formuotis nuo XVI a. Senamiestyje buvo pastatytos pačios pirmosios 

Kauno bažnyčios. Keletą šimtmečių visas  gyvenimas sukosi apie Rotušės aikštę. Pirmasis Rotušės 

pastatas Kauno Rotušės aikštėje atsirado 1542 m. Iki 1655 m. Kaunas klestėte klesti. Miestas 

išauga, prasiplečia užimamas plotas, padidėja gyventojų skaičius. XVII a. pab. buvo leista prūsų 

pirkliams laisvai pirkti parduoti, tai jie tuoj ima statyti naujus mūro namus.

Kauno senamiestis vertingas ne tik kaip istorijos, archeologijos, architektūros, urbanistikos 

ir kitų kultūros bei gamtos vertybių sankaupos arealo, bet ir kaip geokultūrinis  urbanistinio 

kraštovaizdžio kompleksas, vertingas pats savaime savo istorine, gamtine  - kultūrine sankloda.

Iki tol savaimingai augęs miestas, nuo 1540 m. didesnėje teritorijoje pradėtas formuoti pagal 

Vakarų ir Vidurio Europoje paplitusį stačiakampį planą (archeologas M. Bertašius, remdamasis 

kultūrinio sluoksnio tyrinėjimais teigia, kad Rotušės aikštė suplanuota anksčiau). Plano pagrindas 

buvo beveik stačiakampė turgaus aikštė senosios prekyvietės vietoje ir iš jos kampų ėjusios gatvės. 

Pagrindinėmis gatvėmis tapo ištiesintos senosios Vilniaus, Panerių, Panemunės ir nauja Muitinės 

gatvės. Taigi XVI a. viduryje Kaunas buvo išplėstas pagal pažangiausius to meto urbanistikos 

kūrybinius principus, jo naujasis centras suformuotas kaip vieningos kompozicijos ansamblis ir 

prilygo geriausiems Europos miestų centrams.

Sovietmečiu Senamiestyje išsiplėtę sanacijos procesai ir kvartalų kompleksinės rekonstrukcijos 

darbai atskirose vietose deformavo urbanistinės morfostruktūros morfotipų planinę ir erdvinę 

sąrangą (ypač teritorijoje nuo Birštono g. iki I. Kanto g.). Atsirado naujų pastatų, imituojančių 

viduramžių statinius arba kontrastuojančių susiformavusioje istorinėje terpėje.

Taigi, nagrinėjama Kauno miesto dalis, dabartinis miesto istorinis centras — Senamiestis, pradėjęs 

formuotis XIV-XV a. sandūroje, pasiekęs brandą XVII a viduryje, vėlesniais amžiais nesiplėtė, jo 

struktūra mažai kito, o tolesnė miesto plėtra XIX—XXa. vyko jau naujose teritorijose ir buvusiuose 

priemiesčiuose. Todėl iki XVII a. vid. susiformavusias ir iki XIX a. nepakitusias miesto ribas 

siūloma priskirti Senamiesčio istorinėms riboms.“

Gana išsami Kauno miesto Rotušės aikštės vystymosi raida išdėstyta Lietuvos tūkstantmečio 

programos leidinyje „Kauno miesto planai XIXa. – XX a. I p.“. Pagrindinę tekstinę leidinio dalį - Kauno 

miesto raidos ir planavimo apžvalgą, - parengė menotyrininkė dr. Nijolė LukšionytėTolvaišienė.

3. 1. Miesto raida XV-XVIIIa.

Kaunas, kaip ir kiti senieji miestai kūrėsi prie vandens ir sausumos kelių: buvo išsidėstęs Hanzos 
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pirklių kelio trasoje, kuri jungė Gdanską, Karaliaučių su Vilniumi, Polocku, Novgorodu. Miestas 

išaugo netoli mūrinės pilies, pastatytos XIII a. prie Nemuno ir Neries santakos. Magdeburgo teises 

Kaunui prieš 1408 m. suteikė Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Aleksandro Jogailaičio 1492 

m. privilegija suteikta sankrovos teisė sustiprino vietos pirklius. XVI a. pradžioje Kaune būta apie 

3 tūkstančius gyventojqų - lyginant su Vilniumi, miestas triskart mažesnis (Vilniuje tuo metu jau 

buvo virš 10 tūkstančių gyventojų (Lietuvos architektūros istorija, t. I, Vilnius Mokslas, 1987, p. 

52)).

Kauno planas iš pradžių savaimingai klostėsi aplink pagrindinius kelius ir įgijo radialinę struktūrą. 

Seno išlikusio kelio trasą žymi dabartinė Vilniaus gatvė. Skirtingai nuo Vilniaus senamiesčio, 

iki šiol išsaugojusio radialinės struktūros karkasą, po 1537 m. gaisro Kaunas buvo išmatuotas ir 

pradėtas formuoti pagal stačiakampį planą [14 pav.].

Planavimui naudotas Silezijos modulis (rėžis arba „virvé”), lygus 42 metrams (Kauno architektūra. 

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė A. Jankevičienė (Vilnius: Mokslas, 1991, p.8.)). Miesto plano 

branduoliu tapo beveik stačiakampė, palyginti didelė (2,6 ha) turgaus aikštė, iš kurios kampų 

išvestos gatvės. Jos suformuotos ištiesinus buvusių kelių trasas. Aikštės matmenys atitiko 

klasikinę aukso proporciją: pločio ir ilgio santykis — 3 x 5 „virvių“ arba 126 x 210 metrų. Kvartalai 

stačiakampiai, jų matmenys 120 x 63 arba 105 x 63 metrų. Pagal aikštės dydį buvo parinkta 

Rotušės vieta, nustatytos jos ilgio, pločio ir aukščio proporcijos (Rotušė pradėta statyti 1542 

m.). Šiaurės rytų kampe gatvių sankryža buvo siauresnė, nei kituose (tai ankstesnio planavimo 

reliktas) ir ribojosi su parapinės bažnyčios (vėliau tapusios Katedra) šventoriumi. Kvartalai prie 

Rotušės aikštės ir pagrindinių gatvių suskirstyti siauromis ilgomis posesijomis. Ankstyviausi 

16pav. Kauno  centro plano 
kompozicinė schema 1540 m.
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gyvenamieji namai statyti galu į gatvę arba aikštę. Jie neužėmė viso posesijos pločio — likusioje 

sklypo dalyje išsidėstydavo sandėliai bei ūkiniai trobesiai. Būdavo paliekamas uždaras kiemelis, į 

kurį patenkama pro įvažiavimo vartus.“

Pagrindinė Rotušės aikštės dominantė – Kauno Rotušė. Kauno Rotušės aikštės ansamblį sudaro:

• Kauno Rotušė;

• Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia (1720 m.) su vienuolyno pastatais (1768 

m.);

• Zabielų namas (XVI a.);

• Siručio rūmai (XVIII a.)

• Arklių pašto stoties pastatų kompleksas (XIX a. pradžia; architektas J. Poussier), buvęs Ryšių 

istorijos muziejus;

• Kunigų seminarijos rektorato rūmai;

• Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia su bernardinų vienuolynu.

Šalia Rotušės aikštės, ties Vilniaus gatve stovi Kauno arkikatedra bazilika. 1977 m. Rotušės aikštėje 

atidengtas paminklas lietuvių romantizmo poetui Maironiui. 2005 m., šalia Kunigų seminarijos, 

atidengtas paminklas Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui.<...>“ .

3. 2.  Vertingųjų savybių pobūdis

• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);

• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

• Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

• Kraštovaizdžio;

• Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

• Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

3. 3. Vertingosios savybės projektuojamoje aikštėje:
3.3.1 vietovės plano struktūros tipas - XV-XIX a. susiformavusi mišri - stačiakampė su 

radialinio plano elementais R dalyje - plano struktūra <...> - nagrinėjama Rotušės aikštė 

- tai stačiakampė turgaus aikštė su aštuoniomis iš kampų einančiomis gatvėmis su Kauno 

miesto Rotušės pastatu viduryje, įvairių šaltinių teigimu galėjo būti suformuota anksčiau, 

negu teigiama oficialiuose šaltiniuose (žiūr. istorinių tyrimų apibendrinimą);

3.3.2 vietovės plano struktūros tinklas - mišrus: taisyklingas stačiakampis Senamiesčio centro su 

Rotušės aikšte teritorijos V dalyje prie senųjų kelių trasų - Vilniaus, Aleksoto, M. Valančiaus 

gatvių, vėlesnės - Muitinės g., <...> - Rotušės a. planas senamiestyje nekeičiamas, aikštė 
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numatoma remontuoti, pabrėžiant jos vientisumą (turgaus aikštės);

3.3.3 vietovės plano struktūros kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių 

trasas žr. punkte 7.2.1.5 <...>); - aplink Rotušės aikštę išsidėstę istorinės posesijos (namų 

valdos) su perimetriniu užstatymu formuoja aikštės erdvę bei apstatymo išklotines; 

važiuojamoji dalis aikštės perimetru įrengta vėliau, atsiradus transporto reguliavimo 

poreikiui; šiuo projektu siekiama maksimaliai riboti transporto eismą – išeliminuoti 

tranzitinį eismą iš aikštės, - atiduodant pirmenybę pėstiesiems (istoriškai -  turgaus aikštė);

3.3.4 vietovės plano struktūros valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos <...> - istorinis 

perimetrinis posesijų apstatymas formuoja Rotušės a., pirmieji aikštės grindiniai fiksuojami 

prie miestiečių valdų;

3.3.5 vietovės plano struktūros keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, 

jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: Vilniaus, Aleksoto, M. Valančiaus, Muitinės, 

Muziejaus, <.... T. Daugirdo gatvių, <...> (-; 1985 m. Vilniaus g. suformuota pėsčiųjų zona, 

<...>; A. Jakšto, <...> gatvių dangos: tašytų ir lauko akmenų grindiniai su tašytų akmenų 

gatvių bortais Rotušės a., Aleksoto, M. Valančiaus, <...> A. Jakšto gatvėse, Vilniaus g. V 

17pav. Aikštės vertingosios savybės. Žr. brėžinį mastelyje PP bylos brėžinių priede.
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atkarpoje iki sankryžos su J. Gruodžio g., Muziejaus g. atkarpoje tarp Rotušės a. ir Santakos 

g., <...> Senamiesčio gatvės pergrįstos XX a. II p. senais akmenimis, akmenys gatvių 

grindiniams bei gatvių bortai suvežti iš Žaliakalnio, Aukštųjų Šančių ir kitų Kauno rajonų, 

A. Jakšto g, grindinys išlikęs po naujai paklota asfalto danga; būklė patenkinama; <...> 

tašytų akmenų gatvių bortai: <...> Muitinės g. ŠV atkarpoje tarp Rotušės a. ir V. Kuzmos 

g., <...> įvažiavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartes, 

kartais pro tvoroje esančius vartus, pro gretimus pastatus jungiančias arkas, <...> (dalyje 

įvažiavimų įrengtos patalpos) <...> - gatvių prie Rotušės a. planas nekeičiamas; tašytų 

akmenų grindiniai Rotušės a. perklojami ant naujų pagrindų, patys akmenys nulyginami 

nupjaunant ir nudeginant jų paviršių; išsaugomi, remontuojami akmeniniai kelio bortai; 

lauko akmenų ir tašytų akmenų gatvių bortai Rotušės a. perklojami ant naujų pagrindų 

vietose, parenkamose, siekiant aikštės dangos vientisumo, neišskiriant važiuojamųjų dalių 

Rotušės a.;

3.3.6 vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos - <...> 

neišlikusio vyraujančio perimetrinio posesijinio užstatymo vietos: <...> kvartalo Nr. 7 ŠV 

dalyje prie Rotušės a. ir Muziejaus g. sankirtos, <...> perimetrinio posesijinio užstatymo 

vietos ir rūsiai – aikštės užstatymo pokyčiai neprojektuojami; projektuojamoje Rotušės a. 

netyrinėtose dalyse bus atliekami archeologiniai tyrinėjimai;

3.3.7 vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Nemuno ir Neries santakos slėnio 

formuojamas lygus, su šlaitais teritorijos ŠR pakraštyje reljefas (upių santakoje esančioje 

natūralioje gamtinėje teritorijoje įkurtas Santakos parkas, kurio ribos patvirtintos 1993 m., 

<...> ; <...> Nemuno ir Neries krantų, ribojančių senamiestį iš trijų - Š, P ir V - pusių, linija 

(iš dalies pasikeitusi; <...> šlaito kvartale Nr. 53 želdiniai (netyrinėti; -; <...>); Prieplaukos 

krantinės želdiniai, vyrauja: ąžuolai, klevai, kaštonai (-; būklė patenkinama; <...>) – 

Rotušės a. artimiausia gamtinė aplinka pakankamai intensyvi, kad reiktų papildomai 

intensyviai želdinti aikštę;

3.3.8 vietovės tūrinės erdvinės struktūros sandara - Senamiesčio, išsidėsčiusio dviejų didžiausių 

Lietuvos upių - Nemuno ir Neries santakoje, daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra, 

formuojama nekilnojamojo kultūros paveldo bei vertingų savybių požymių turinčių 

objektų, taip pat urbanistinės struktūros statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu: aikštės su 

Rotuše - Senamiesčio centro teritorijos V dalyje, pasižyminčiu taisyklinga XV a. pr. plano 

struktūra, LDK laikotarpio architektūra, didžiausia sakralinių pastatų - architektūrinių 

dominančių santalka, <...>; pagrindinės Senamiesčio kompozicinės ašys: Š-P krypties ašis, 

sutampanti su Aleksoto, M. Valančiaus gatvėmis, fiksuota parapine ir pranciškonų Vytauto 

bažnyčiomis, ir V-R krypties ašis, jungianti bernardinų vienuolyną su Šv. Jurgio bažnyčia 

ir katedrą ir toliau besitęsianti Vilniaus gatve (pirmosios ašies kryptimi vedė trasa nuo 

Nemuno pakrantės link Neries brastos, buvusios kelyje į Žemaitiją, kitos ašies kryptimi 

- kelias į Vilnių; <...> - Rotušės aikštė su pagrindinėmis miesto kompozicinėmis ašimis 
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– reikšmingiausia Kauno senamiesčio dalis - poveikis jai, remontuojant aikštės dangas, – 

minimalus;

3.3.9 vietovės tūrinės erdvinės struktūros užstatymo tipai - perimetrinis-posesijinis XV-

XVIII a. užstatymas su atskiromis XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI 

a. pr. intarpais 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: <...> kvartalo Nr. 3 PR 

dalyje - Rotušės a. sklypuose, <...>; komponentinis XV-XX a. I p. užstatymas su XX a. II 

p.-XXI a. pr. intarpais <...>, Švč. Trejybės bažnyčios, bernardinių vienuolyno ir kunigų 

seminarijos, Arkivyskupijos kurijos pastatų kompleksais kvartale Nr. 3, Šv. Pranciškaus 

Ksavero bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno kompleksu kvartale Nr. 8, <...>; atskirai stovintys 

pastatai: Kauno Rotušė (XVI-XIX a. 10 deš.) kvartale Nr. 1, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčia, vad. Vytauto Didžiojo (XV, XIX a.) kvartale Nr. 10, <...>, Šv. apaštalų Petro ir 

Povilo arkikatedra bazilika (XV a. pr.-XX a. I p.) kvartale Nr. 40, <...> - numatomi remonto 

darbai Rotušės a. bei senamiesčio užstatymo tipui įtakos neturės;

3.3.10 vietovės tūrinės erdvinės struktūros atviros erdvės - Rotušės aikštė (aikštė suplanuota 

1540 m., XIX a. I p. pastačius arklių pašto stotį, stačiakampė aikštė buvo sumažinta - buvusi 

iki tol gana vientisa jos erdvė suskaidyta į tris dalis; <...>;  <...> – Rotušės a. seniausiai 

suplanuota ir mažiausiai pakitusi Kauno senamiesčio (20171) aikštė; projekto sprendiniais 

siekiama grąžinti pradinį – turgaus aikštės – dangos ir erdvės vientisumą;

3.3.11 vietovės tūrinės erdvinės struktūros panoramos - Senamiesčio panorama nuo Aleksoto 

apžvalgos aikštelės, formuojama vertikalių ir tūrinių dominančių - Rotušės, Arkikatedros, 

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios su bernardinų vienuolynu ir vartais-varpine, pilies bokšto, 

Švč. Trejybės bažnyčios su bernardinių vienuolynu ir kunigų seminarijos pastatais, Šv. 

Pranciškaus Ksavero bažnyčios su jėzuitų vienuolyno bei kolegijos pastatais, Vytauto 

Didžiojo, Evangelikų-liuteronų bažnyčių - sankaupos Senamiesčio vakarinėje dalyje, 

Šv. Mikalojaus bažnyčios ir Šv. Zitos draugijos namų centrinėje dalyje, Gaisrinės, vad. 

Ugniagesių rūmais R pakraštyje bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais 

pastatais - nekilnojamojo kultūros paveldo ir vertingų savybių požymių turinčiais objektais, 

taip pat urbanistinės struktūros statiniais (išskyrus Senamiesčio teritorijoje esančius 

kitus objektus, <...>; Senamiesčio panorama nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos, 

formuojama Rotušės bei sakralinių pastatų - Arkikatedros, Jėzuitų, Vytauto Didžiojo, 

Evangelikų-liuteronų bažnyčių, dominuojančių savo bokštais bei tūriais, santalkos 

Senamiesčio V dalyje bei foninio užstatymo, sudaryto iš skirtingo aukščio - žemesnių V 

dalyje, didesnio aukštingumo R dalyje - pastatų (išskyrus Senamiesčio teritorijoje esančius 

kitus objektus, <...>); Senamiesčio panorama nuo Juozo Zikaro memorialinio muziejaus 

terasos, sudaryta iš dominančių - Rotušės, Arkikatedros, Jėzuitų, Vytauto Didžiojo, 

Evangelikų-liuteronų bažnyčių bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais 

pastatais (išskyrus Senamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus, <...>); Senamiesčio 

centrinės dalies panorama nuo Jėzuitų bažnyčios apžvalgos aikštelės, formuojama vietovės 
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tūrinės erdvinės struktūros dominančių - Rotušės, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios su 

vartais-varpine, Švč. Trejybės bažnyčios su bernardinių vienuolyno centriniais rūmais, 

pilies bokšto bei Arkikatedros ŠV pusėje, Arkikatedros, Evangelikų-liuteronų bažnyčios R 

pusėje, Vytauto Didžiojo bažnyčios P pusėje, taip pat aplinkinių kvartalų foninio apstatymo 

nedidelio aukščio pastatais (išskyrus Senamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus,) – 

Rotušės a. dangų remontas įtakos panoramoms neturės;

3.3.12 vietovės tūrinės erdvinės struktūros siluetai - Senamiesčio siluetai, pasižymintys 

teritorijos vakarinės dalies nedidelio aukščio smailiastogiais pastatais, dinamiška 

apstatymo foninio aukščio linija bei aukštų sakralinių vertikalių kontrastinga sankaupa, 

iškilusia 2-3 kartus aukščiau foninio užstatymo: Senamiesčio siluetas iš V, nuo Nemuno 

upės kairiojo kranto, formuojamas išskirtinai dominančių bei akcentų - Šv. Jurgio Kankinio 

bažnyčios ir bernardinų vienuolyno, Švč. Trejybės bažnyčios ir bernardinių vienuolyno, 

vartų-varpinės, Arkivyskupijos kurijos pastato, Arkikatedros, Rotušės, Jėzuitų, Vytauto 

Didžiojo ir Evangelikų-liuteronų bažnyčių <...>; Senamiesčio siluetas iš ŠV, nuo Neries 

upės dešiniojo kranto, formuojamas dominuojančių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir 

bernardinių vienuolyno tūrių, Rotušės, Jėzuitų bažnyčios, pilies gynybinės sienos bokštų, 

Arkikatedros tūrio ir bokšto, Senamiesčio centrinės ir ŠV dalių užstatymo <...>; siluetas 

iš P pusės, nuo kairiojo Nemuno kranto, formuojamas Karaliaus Mindaugo pr. Š pusės 

užstatymo išklotinės bei vertikalių ir tūrinių dominančių - Arkikatedros, Rotušės, Vytauto 

Didžiojo, Jėzuitų, Evangelikų-liuteronų bažnyčių - sankaupos Senamiesčio V dalyje <...>; 

siluetas iš PR, iš Karaliaus Mindaugo pr., sudarytas iš Kauno istorinio centro užstatymo - 

dominuojančių savo bokštais bei tūriais Vytauto Didžiojo, Jėzuitų, Švč. Trejybės, Šv. Jurgio 

Kankinio, Evangelikų-liuteronų bažnyčių, Rotušės, Arkikatedros, vartų-varpinės, pilies 

liekanų bei gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų teritorijos V dalyje <...> - numatomi 

darbai įtakos siluetams neturės;

3.3.13 vietovės tūrinės erdvinės struktūros perspektyvos - Rotušės a. perspektyva ŠR-PV 

kryptimi nuo sankirtos su Vilniaus g. į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, vad. 

Vytauto Didžiojo <...>; Aleksoto g. perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo sankirtos su Rotušės 

a. į Vytauto Didžiojo bažnyčią ir Nemuno šlaitą <...>; T. Daugirdo g. perspektyva PV-ŠR 

kryptimi nuo sankryžos su Santakos g. į Rotušę   <...>; M. Valančiaus g. perspektyva Š-P 

kryptimi nuo sankryžos su Pilies g. į Arkikatedrą baziliką (išskyrus pastatus Pilies g. Nr. 1, 

M. Valančiaus g. Nr. 11, <....>.); Vilniaus g. perspektyva R-V kryptimi nuo pastato Vilniaus 

g. Nr. 13 į Rotušę <...>; <...> Rotušės a. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankirtos su 

Vilniaus g. į Švč. Trejybės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno varpinių bokštus <...>  - 

planuojami darbai „išvalys“ Rotušės a. perspektyvas nuo automobilių vizualinės taršos;

3.3.14 vietovės tūrinės erdvinės struktūros išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Rotušės a. 

ŠV pusės <...>; Rotušės a. PV pusės (išskyrus pastatą Rotušės a. Nr. 12, pastato Rotušės a. 

Nr. 11 plokštuminius stoglangius; <...>; Rotušės a. PR pusės (-; -; TRP 13, 16 lap.; IKONOGR 
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Nr. 31, 40, 43, 44; FF Nr. 12.1-11; 2017 m.); Rotušės a. ŠR pusės (išskyrus paviljoną Rotušės 

a. Nr. 25, pastato Rotušės a. Nr. 27 rekonstruotas I a. angas; <...> - projekto sprendiniais 

įtaka išklotinėms neplanuojama;

3.3.15 vietovės tūrinės erdvinės struktūros dominantės - Rotušė kvartale Nr. 1, Šv. Jurgio Kankinio 

bažnyčia su bernardinų vienuolynu ir vartais-varpine, Švč. Trejybės bažnyčia su bernardinių 

vienuolynu ir kunigų seminarijos pastatais kvartale Nr. 3, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia 

su jėzuitų vienuolyno bei kolegijos pastatais kvartale Nr. 8, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčia, vad. Vytauto Didžiojo kvartale Nr. 10, Evangelikų-liuteronų bažnyčia kvartale 

Nr. 14, Gaisrinė, vad. Ugniagesių rūmais kvartale Nr. 31, Dievo Kūno bažnyčia kvartale Nr. 

37, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika kvartale Nr. 40, Kauno pilies 

liekanos kvartale Nr. 46, Šv. Mikalojaus bažnyčia ir benediktinių vienuolynas kvartale Nr. 

51, Šv. Zitos draugijos namai kvartale Nr. 56 <...> - projekto sprendiniais įtaka dominantėms 

neplanuojama;-

3.3.16 užstatymo bruožai - <...> išskirtina Senamiesčio vakarinė dalis su Rotušės aikšte centre, 

pasižyminti LDK laikmečiu susiformavusiu taisyklingu geometriniu suplanavimu, apstatymo 

pobūdžiu, vertikalių ir tūrinių dominančių sankaupa, dominuojančia gotikos, renesanso, 

baroko stiliaus architektūra su jai būdingais elementais: aukštais stačiašlaičiais stogais 

dengiančiais gotikinius (XIV a. II p.-XVII a. pr.) pastatus, jų raudonų plytų netinkuotais 

fasadais, paįvairintais juodų perdegtų plytų ornamentais, horizontaliomis įstrižai 

sumūrytų plytų juostomis sienų puošyboje, profiliuotų plytų fasadų dekoro elementais, 

fasadų įdubomis - nišomis, frizinėmis juostomis - padengtomis baltu tinku, kartais 

papuoštomis polichromine tapyba (Perkūno namas Aleksoto g. 6, namas Rotušės a. 29); 

<...> Kauno Rotušė, po rekonstrukcijos įgavusi vėlyvojo baroko bruožų: laužytas stogas, 

pagrindinio fasado frontono grakščios voliutos, baliustrados, daugiatarpsnė, plastiška 

bokšto kompozicija; iš negausaus barokinių miestiečių namų ir rūmų skaičiaus pažymėtini 

S. Siručio rūmai (Rotušės a. 13), kaip vertingiausias šio tipo pastatų pavyzdys - dviaukštis, 

stambaus tūrio pastatas, su laužytu mansardiniu stogu ir manieristiniu frontonu virš 

buvusio įvažiavimo; klasicizmo (XVIII a. paskut. ketv.-XIX a. I p.) architektūros pavieniai 

pavyzdžiai; būdingi bruožai - griežtesnis ir tikslesnis orderis, plokščio portiko imitacija, 

prieangio kolonos, remiančios balkoną; originalia ir darnia baroko ir klasicizmo stilių 

jungtimi išsiskirianti Rotušės architektūra, kurioje per 1771-1780 m. rekonstrukciją 

plokščiu, per abu aukštus kylančiu modifikuotu portiku su lėkštu trikampiu frontonu, 

kolonomis ir balkonu papuoštas pietinis fasadas; naujos paskirties pastatai, atsiradę 

XIX a. I p.; pažymėtinas itin lakoniškos architektūros arklių pašto stoties kompleksas 

su simetriškai sukomponuotu pagrindiniu korpusu, vienodais tarpais išdėstytais 

stačiakampiais langais; gyvenamieji namai, rekonstruoti klasicizmo epochoje: S. Siručio 

rūmai, papuošti balkonu ir kolonomis, kitų namų fasadai, po rekonstrukcijos įgiję kai kurių 

klasicizmo stiliaus bruožų: langai papuošti profiliuotais apvadais ir sandrikais, palangės - 
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negiliomis įdubomis, kartais rustais suraižyti fasadai; gubernijos laikotarpiu (1843-1915) 

ir tarpukario Lietuvoje (1918-1940) sukurti pastatai, daugiausiai išsidėtę Senamiesčio 

R dalyje; <...> tarpukario laikotarpio architektūra, Kauno Senamiestyje daugiausia 

pasireiškusi retrospektyviais pastatų, derintų prie susiklosčiusio Senamiesčio, ypatingai jo 

centrinės dalies, užstatymo, fasadais (tarpukario epochos ankstyvojo laikotarpio bruožas): 

neoklasicistinio stiliaus vyskupų rūmai (1939, Rotušės a. 14A) su keturių kolonų portiku, 

užbaigtu trikampiu, papuoštu arkivyskupo isignijomis, frontonu pagrindiniame Rotušės 

a. fasade; <...> būdingi modernizmo, plitusio 3-4-ajame deš. bruožai - lygios, elementais 

neperkrautos sienų plokštumos su vienodu atstumu išdėstytais langais, horizontalus ar 

vertikalus fasadų skaidymas, fasadų ritmas, kuriamas briaunų, menčių ir vienodų langų 

kaita, lenktos formos, statūs kampai - raiškūs tik pavieniuose Senamiesčio visuomeniniuose 

pastatuose, dažnai jie derinti su istorizmo elementais: kunigų seminarijos pastato (1933-

1934, Rotušės a. 21) architektūra, kurioje šalia racionalių ir modernių formų yra istorizmo 

bruožų: Rotušės a. fasado puošnus portalas, išlankstyti frontonėliai vainikuojantys 

šonines iškyšas, baliustrada, skirianti pirmąjį aukštą; <...> sovietmečio (1940-1990) 

architektūros, naujomis architektūros priemonėmis praturtinančios Senamiesčio tūrinę 

ir erdvinę kompoziciją atskiri pavyzdžiai: <...> (Senamiestyje nėra vėlyvąjį istorizmą XX 

a. pr. veikusio moderno stiliaus pastatų; -; <...> - projekto sprendiniais įtaka pastatams 

neplanuojama;

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios savybės - dalis Kauno senamiesčio teritorijos V ribojasi su Kauno 

miesto istorine dalimi, vad. Naujamiesčiu 22149, U30, P, R, Š pusėse - su Nemuno ir Neries upėmis 

<...> - artimiausia ir lengviausiai pasiekiama Rotušės a. aplinka – Nemuno ir Neries santaka;

3. 4.    Planuojamos tvarkybos rūšys ir jų pasirinkimo koncepcija
Projektuojamas objektas – Kauno senamiesčio (20171) Rotušės aikštė su Kauno rotuše (1790) ir 

Maironio paminklu (14749) jos teritorijoje, pagrindinė ir seniausia išlikusi Kauno senamiesčio 

(20171) aikštė, suformuota augant miestui tarp pilies Neries krantinėje ir uosto Nemuno krantinėje, 

dabartinį pavidalą įgijusi po 1972 m. Paminklų restauravimo projektavimo instituto architektės D. 

Juchnevičiūtės projekto įgyvendinimo.

Šiuo metu aikštės dangos ir mažosios architektūros formos (suoleliai, šiukšliadėžės, medžių 

apvadai) susidėvėję, trūksta inžinerinės įrangos renginių organizavimui, automobiliai statomi kone 
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visu aikštės perimetru, tranzitinis transporto srautas kelią pavojų pėstiesiems. Važiuojamosios 

dalies grindinio akmenų, sudarančių Kauno senamiesčio (20171) vertingąją savybę (Nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos akto duomenimis, nurodytais 2018-08-10, bei Kultūros paveldo 

departamento Kauno skyriaus 2020-07-29 išduotose Tvarkybos darbų projektavimo sąlygose 

Nr. EK-29), danga deformuota, - būtina ją tvarkyti. Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos 

darbų rūšys“ Kauno senamiesčio (20171) Rotušės aikštės teritorijos tvarkybai taikomos darbų 

rūšys - remontas:

„10. Kultūros paveldo objekto remontui (toliau – Remontas) priskiriami <...> nurodytų objektų 

prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios 

savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kontūrai, 

išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos 

produktai, sudėtinės daiktų dalys).

11. Remonto darbų projektas rengiamas šio Reglamento 24 punkte nustatyta tvarka. Remonto 

darbų kaina skaičiuojama vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007, 

nurodytu Reglamento 5 punkte.

12. Vykdant Remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, kurie reikalingi medžiagų suderinamumui 

nustatyti.

13. Paprastojo ir kapitalinio remonto darbai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme, atliekami vykdant tvarkomuosius statybos darbus, kurie nesusiję su kultūros paveldo 

statinio vertingųjų savybių ir vertingų dalių bei elementų, nurodytų nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos aktuose, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentuose bei 

apskaitos dokumentuose, keitimu. Paprastojo ir kapitalinio remontų projektai rengiami Statybos 

įstatymo nustatyta tvarka.“

Remontuojant Kauno senamiesčio (20171) teritorijos dalį – Rotušės aikštę, - numatoma:

Perkloti aikštės dangas, naikinant esamas važiuojamąsias dalis bei šaligatvius aikštės perimetru, 

bet išlaikant medžiagiškumą – gražinamas „turgaus aikštės“ įvaizdis - aikštė nuo fasado iki fasado, 

tašyto akmens grindinį, kurio akmenų viršutinė plokštuma, eksploatacijos patogumui (žmonių su 

negalia, vaikiškų vežimėlių ratukams), nulyginama (nupjaunama ir nudeginama) perklojant pagal 

naują aikštės dangos piešinį. Tašyto akmens bortai (<...> gatvių dangos: tašytų ir lauko akmenų 

grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais Rotušės a.<...>) panaudojami aikštės naujos dangos 

piešiniui sukurti;

• Tvarkomaisiais statybos darbais aikštėje numatoma:

• įrengti naujus dangų pagrindus ir sukloti pjauto akmens įvairių gabaritų ir spalvų plokštes 

vietoje esamų susidėvėjusių betoninių plytelių;

• atnaujinti esamus fontanus, įrengiant šiuolaikišką fontanų tecnologiją, apšvietimą, padarant 

juos prieinamus įvairioms socialinėms grupėms (ŽN, vaikams);
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• atnaujinti mažosios architektūros elementus: suoleliu, šiukšliadėžes, medžių apvadus;

• atnaujinti teritorijos apšvietimą;

• atnaujinti dekoratyvinius želdynus ir vejas, įrengiant laistymo sistemą;

• atnaujinti esamų skulptūrų architektūrinius sprendinius;

• atnaujinti požeminius inžinerinius tinklus.

• įrengti alsuojančias nuogrindas perimetrinį aikštės apsatatymą formuojantiems pastatams.

         

Kadangi vykdant pastaruosius darbus bus atliekami žemės judinimo darbai pavienio kultūros 

paveldo objekto Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinio sluoksnio (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 2978) teritorijoje, būtina vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 

2.13.01.2011 „Archeologiniopaveldo tvarkyba“, patvirtintu LR kultūros ministro 2011-08-16 

įsakymu Nr. ĮV-538 (Žin., 2011, Nr. 109-5162).

 
3. 5. Kultūros paveldo tvarkybos darbai, tvarkybos darbų projektiniai 

sprendiniai
Projektu numatomi darbai:

• Perklojami (remontuojami) esami tašytų akmenų ir lauko akmenų grindiniai bei tašytų 

akmenų bortai;

Tvarkybos darbai pradedami esamų dangų gabaritų užfiksavimu:

• parengiama toponuotrauka ir užfiksuojamos vertingosios savybės - esami akmenų grindiniai 

parengiamame tvarkybos darbų projekte;

• vertingąsias savybes sudarantys dangų elementai – tašyti akmenys, lauko rieduliai ir tašyto 

akmens kelio bortai klojami vietose, suprojekuotose naujame aikštės dangos piešinyje;

Inžinerinių tinklų, dangų pagrindų keitimas, nuogrindų įrengimas projektuojamas kapitalinio 

remonto projektu (tvarkomieji statybos darbai - žiūr. TP). Naujus inžinerinius tinklus stengiamasi 

įrengti esamų tinklų vietose. 

Kultūros paveldo tvarkybos darbai projektuojami, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymu; PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų 

tvirtinimas“.

 
3. 6. Sprendinių poveikis autentui, saugotiniems statinio elementams

Projekto sprendinių įgyvendinimas nepažeis Kauno senamiesčio (20171) autentiškų elementų, 

vertingųjų savybių, nustatytų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte, bei nesumenkins vietovės kultūrinės 

vertės, bet pagerins vertybių - Kauno Rotušės (1790) ir Maironio paminklo (14749) aplinkos 

estetinę išvaizdą, pagerins eksploataciją ir prieinamumą, pratęs naudojimo trukmę – išsaugos 

vertingąją valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno senamiestis (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 20171) teritorijos dalį.
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4. Projektuojamos situacijos apibūdinimas
4. 1. Urbanistiniai sprendiniai

Planuojamos teritorijos urbanistiniai sprendiniai paremti Kauno darnaus judumo planu, prioritetą 

skiriant pėsčiųjų patogumui. Kauno darnaus judumo plano strategijoje planuojama senamiestį 

laikyti mažų CO2 emisijų zona ir nukreipti tranzito srautus nuo Senamiesčio.

Sprendžiant automobilių tranzito nukreipimo nuo Kauno Rotušės aikštės klausimą, remiamasi  

18pav. Kauno darnaus judumo plano ištrauka
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maksimalią naudą iš esamos infrastruktūros. 
Taip pat svarbu užtikrinti Kauno miesto susisiekimo sistemos saugumą ir kokybę, 
kad gatvės, šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai atitiktų teisės aktuose numatytus 
reikalavimus. 

UNIVERSALAUS DIZAINO 
PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Susisiekimo infrastruktūros vizija taip pat atsižvelgia ir į visų visuomenės narių 
poreikius, įgyvendinant universalaus dizaino principų sprendinius. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Šios ataskaitos tikslas yra detalizuoti varianto sprendinius, pateikti įgyvendinimo gaires bei veiksmų planą 
iki 2030 m. 

Pav. 13: Darnaus judumo Kauno mieste vizija iki 2030 m. 
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šiuolaikiško judumo formavimu viešose erdvėse - prioriteto principu: pėstysis, dviratininkas, 

viešasis transportas - automobilis. Panaikinamas apvažiavimas ir automobilių parkavimas 

perimetru aplink Rotušės aikštę. Paliekamas netranzitinis automobilių eismas Jakšto - Muziejaus 

gatvėmis. Gyventojų, specialusis ir aptarnaujantis transportas leidžiamas aikštės erdvėje, ten kur 

yra būtina.

19pav. Siūloma transporto schema

Specialus transportas

Automobilių eismas

* Dviračių eismas leidžiamas visoje aikštėje

Planuojamas laikinas automobilių sustojimas, išlaipinimas

Siūlomos naudoti automobilių stovėjimo aikštelės
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Specialus transportas

Automobilių eismas

*Dviračių eismas leidžiamas visoje aikštėje

Planuojamas laikinas automobilių sustojimas, išlaipinimas

Siūlomos naudoti automobilių stovėjimo aikštelėsP
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4. 2. Architektūriniai idėjiniai sprendiniai
Pagrindinis projekto tikslas - aikštės “išvalymas”, perorganizavimas ir perplanavimas skiriant 

prioritetą pėstiesiems ir dviratininkams, atsisakant tranzitinio automobilių eismo.

Idėjos moto: “atkurta sena naujai”. Vystant aikštės idėją žvelgiama į praeitį, kai Rotušės aikštėje 

nebuvo tranzitinio eismo ir aikštės ribas nustatė tik perimetru stovintys pastatai. 

Atsižvelgiant į tai, kad aikštės ribos iš esmės nepakito per istorinius laikotarpius ir pradinė aikštė 

nebuvo ribojama gatvėmis, siekiama atkurti tą “neribotą” aikštę, gražinamas „turgaus aikštės“ 

įvaizdis - aikštė nuo fasado iki fasado. Siekiama kurti vientisą aikštės erdvę, neužprogramuojant 

specifinio fiksuoto erdvės panaudojimo fiziniais barjerais, verčiau leidžiant pačiai aikštei 

transformuotis pagal poreikį.

Aikštės ribų išplėtimas leistų sukurti tinkamesnį jos erdvių funkcinį  panaudojimą. Šiuo metu 

aikštė yra per daug apkrauta bei juntamas monumentalumo ir reprezentatyvumo trūkumas. 

Galvojant apie sprendinius, kreipiamas dėmesys į eksploatacijos patogumą, erdvių pritaikymą 

įvairių poreikių žmonėms. Todėl aikštės danga, horizontalusis fasadas, vaidina svarbų vaidmenį 

projekte.

Rotušė išlieka pagrindiniu akcentu, ją stengiamasi dar labiau pabrėžti vizualiai, kadangi tai yra 

svarbus Kauno miesto simbolis.

20pav. Aikštės ribų išplėtimas iki fasado
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• Aikštė perorganizuojama, taikant šiuolaikišką judumo formavimą viešose erdvėse: prioriteto 

principu: pėstysis - dviratininkas - viešasis transportas - automobilis

• Aikštės naudingoji erdvė praplečiama nuo fasado iki fasado tiek funkciškai, tiek vizualiai

• Kuriama lanksti, lengvai prisitaikanti prie skirtingų visuomenės poreikių aikštės ervė.

• Stengiamasi pabrėžti aikštės vientisą stačiakampio formą.



Išvalius autombilių eismą ir parkavimą aikštės perimetru atsiveria galimybė lauko kavinėms 

plėstis nuo fadadų link aikštės centro. Buvusios gatvės zonos panaudojamos pėsčiųjų poreikiams. 

Sukuriamas saugus žmonių patekimas į aikštę. Nebelieka vizualios taršos.

Šiuo metu Kauno miesto savivaldybė jau yra uždraudusi parkavimą tam tikrose aikštės zonose 

ir matosi, jog pokytis atneša pozityvumo - žmonės saugiau mėgaujasi aikšte, lauko kavinės turi 

daugiau erdvės staliukams.

21pav. Aikštės esamos važiuojamosios dalies skersinis pjūvis

22pav. Siūlomas aikštės skersinis pjūvis
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!
Kavinių zona Kavinių zona

Kavinių zona Pastatas

PastatasPėsčiųjų zona

Pėsčiųjų zona Automobilių zona



4. 3. Aikštės kompoziciniai sprendiniai
Išlaikomos aikštės stačiakampio plano proporcijos. Jos horizontaliam fasadui kurti naudojamas 

Silezijos modulis 42m x 42m kaip pagrindas. Jį proporciškai dalinant į mažesnius matmenis 

gaunamas grindinio raštas, kuris smulkėja link fasadų. Pasirinka griežtų formų aikštės išraiška, 

kas būdinga Kauno Senamiesčio aplinkai. Taip pat linijinis dalinimas dominuoja ir dabartiniame 

aikštės sprendinyje.

23pav. Kauno centro plano kompozicinė schema (apie 1540 m.)  

Po 1537 m. gaisro Kaunas buvo išmatuotas ir pradėtas formuoti pagal 
stačiakampį planą [23 pav.]. Planavimui naudotas Silezijos modulis 
(rėžis arba „virvé”), lygus 42 metrams. Miesto plano branduoliu 
tapo beveik stačiakampė, palyginti didelė (2,6 ha) turgaus aikštė, iš 
kurios kampų išvestos gatvės. Jos suformuotos ištiesinus buvusių 
kelių trasas. Aikštės matmenys atitiko klasikinę aukso proporciją: 
pločio ir ilgio santykis — 3 x 5 „virvių“ arba 126 x 210 metrų.

24pav. Silezijos modulio panaudojimas aikštės funkciniam organizavimui ir dangos raštui
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Silezijos modulis aikštėje Silezijos modulio 42mx42m sudalinimas Silezijos modulio panaudojimas formuojant 
aikštės dangą - horizontalų fasadą 

42 m

42 m

1.2 x 1.2 m

42 m

42 m

42 m

42 m

42 m

42 m

1.2 x 1.2 m

42 m

42 m

42 m

42 m

42 m

42 m

1.2 x 1.2 m

42 m

42 m

42 m

42 m



25pav. Aikštės koncepcinės schemos
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Gatvės ribos, kaip automobilių zonos, panaikinimas aikštėje

Aikštės horizontalaus fasado sudalinimas pagal Silezijos modulį, 
raštui smulkėjant link fasadų

Aikštės grindinio spalva niuansiškai pereina nuo tamsesnio tašytų 
akmenų atspalvio prie fasadų iki šviesesnio aikštės tono jos centre

Silezijos modulis aikštėje

Skirtingų grindinio dangų suliejimas, kuriant funkcines“kišenėles” 
suoliukų, dviračių parkavimo ir medžių zonose.

Išsaugomi medžiai aikštėje. Stengiamasi apjungti medžius grupėmis, 
kuriant žalius plotus su suoliukais prie jų.



4. 4. Aikštės funkcinis zonavimas
Nusprendus panaikinti automobilių parkavimą aplink aikštę, pačios gatvės transformuojamos 

kasdienėms funkcinėms erdvėms – praplečiamos vasaros kavinių zonos, sukuriamos jaukios 

šiek tiek uždaresnės zonos poilsiui. Tuo metu pats aikštės vidurys išsiplečia ir paliekamas 

reprezentacinei funkcijai, kuri lanksčiai gali virsti į kasdienę ir laisvalaikio zonas, leidžiant 

kavinėms statyti staliukus arčiau aikštės centro ar laikinai pastačius paviljonus įvairių renginių 

metu.

Automobilių laikinas sustojimas - Drop off leidžiamas prie Kauno Kunigų seminarijos. Žr. 

detalesnius sprendinius Eismo organizavimo skiltyje.

Pagrindinės funkcinės zonos:

• Reprezentacinė: koncertai, renginiai ir t.t.

• Kasdienės funkcijos: kavinės, laisvalaiko atsisėdimo zonos, žaliosios zonos, fontanų/vandens 

zonos, ledainių paviljonai ir pan. Kuriamos mažesnės jaukesnės erdvės prie medžių, kuriose 

žmonės galėtų rasti sau tinkamą vietą. Žr. detalesnius sprendinius Želdinių sprendinių ir 

Mažosios architektūros sprendinių skiltyse

• Visuomeninė funkcija - išsaugomi Maironio ir Valančiaus paminklai, tačiau atnaujinamos 

erdvės aplink juos. Žr. detalesnius sprendinius Skulptūrų ir paminklų sprendinių skiltyje.

26pav. Kasdienės laisvalaikio erdvės išplėtimas pašalinus automobilių eismą aikštės perimetru
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Reprezentacinė erdvė persilieja 
su laisvalaikio erdve

Buvusi gatvės erdvė virsta 
kavinių ir pėsčiųjų erdve



27pav. Sklypo pano schema. Žr brėžinį mastelyje PP bylos brėžinių priede
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1. Atnaujinama Kauno rotušės aikštė
2. Naujai projektuojamas fontanas grindinyje
3. Atnaujinama erdvė prie esamo geriamo fontano, projektuojant šaltinį.
4. Atnaujinama Maironio paminklo erdvė
5. M. Valančiaus paminklas
6. Esama vaško lydimo krosnies ekspozicija
7. Dviračių parkavimas
8. Netranzitinė D kategorijos gatvė

9. Jungiamasi į M. Valančiaus ir Vilniaus gatvės sankryžą
10. Jungiamasi į Muitinės gatvę. Atidengiamas po asfaltu esantis  
originalus akmens grindinys, 8m atstumu nuo aikštė
11. Jungiamasi į Aleksoto gatvę
12. Jungiamasi į Muziejaus gatvę
13. Jungiamasi į Jakšto gatvę. Atidengiamas po asfaltu esantis originalus 
akmens grindinys, 8m atstumu nuo aikštė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Darbų riba

Esami pastatai

Esamas tašytų akmenų grindinys

Esamas betono plokščių grindinys

Esamų riedulių grindinys

Naikinami objektai

Paminklai ir skulptūros

Persodinami medžiai

Esami medžiai

Naujai sodinami medžiai

Suoliukai su žaluma

Naujas granito grindinys

Persklojamas esamų tašytų akmenų grindinys

Atklojamas po asfaltu esamas tašytų akmenų grindinys

Akmens ir žolės grindinys

Automobilių eismo zona

Naujai išdėliojami šviestuvai

Dekoratyviniai šviestuvai grindinyje

Plyšiniai latakai

Į žemę įleidžiami šiukšlių konteineriai

Esami bortai perklojami grindinio lygyje

01

02

03

04

06

05

07

08

09

10

12

11

13

Rotušės 
pastatas

Kauno kunigų 
seminarija

Kauno šv. Pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) 
bažnyčia

Šv. Trejybės 
bažnyčia

Adform kiemelis

Maironio lietuvių 
literatūros muziejus



4. 5. Aikštės dangos sprendiniai
Bendras aikštės vientisumas pabrėžiamas grindinio raštu, kuris dengiamas “nuo fasado iki fasado”.

Tai aikštę vienijantis elementas. Jis vientisas visoje aikštėje ir formuojamas skirtingų atspalvių 

granito grindinio plokštėmis bei esamais tašytais akmenimis.  Grindinio raštas kinta priklausomai 

nuo aikštės funkcinių zonų. Pradedant nuo stambaus grindinio mastelio aikštės centre ir  

smulkėjant link Rotušės pastato, toliau einant grindinys smulkėja ir tarsi išbyra į kraštus, link 

fasadų. Taip pabrėžiamas Rotušės reprezentatyvi dalis ir tolygiai išskiriamos kasdienines zonos 

palei aikštės kraštus.

Besikeičiantis aikštės grindinio raštas, tai senamiestinio mastelio atspindys - kur vyrauja įvairių 

dangų persiklojimai, įvairių laikotarpių linijos medžiagiškumas ir atspalviai.

Aikštės centrinėje dalyje klojama nauja danga iš granito prokščių. Aikštės pakraščiuose išsaugoma 

28pav. Principinė naujo grindinio detalė

29pav. Naujai klojamo grindinio iliustracija
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Granito plokščių 
dangos iškarpa

Granito intarpas 
tarp plokščių
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esama tašytų akmenų danga. Atsižvelgiant į tai, kad esama akmenų dangos būklė netinkama 

saugiai ekspoatacijai, akmenys perklojami naujai, jų paviršių nupjaunant analogiškai, kaip ir 

Vilniaus gatvėje, ir paruošiant patogiam pėsčiųjų, NŽ ir dviratininkų ekspoatavimui. Tokiu būdu 

senieji akmenys (paveldo dalis) yra įveiklinami ir pritaikomi šių dienų poreikiams.

Tam kad išreikšti grindinio raštą, naudojama siaura (5 cm pločio) tamsesnio akmens juosta tarp 

granito plokščių grupių. Grindinio spalviškumas parinktas taip, kad kuo labiau susilietų su esamu 

tašytų akmenų grindiniu. Tonai bus tikslinami vėlesnėje projektavimo stadijoje.

Kad aikštė nesijaustų įrėminta senojo grindinio,  siekiama sprendimo, kuris apjungtų esamą 

akmeninį grindinį su nauju raštu, todėl paruošti naudojimui esami akmenys klojami į naują raštą, 

kaip ir granito plokštės. 

Esami gatvių bortai išsaugomi juos perklojant ir sulyginant su grindinio lygiu.

30pav. Principinė esamo grindinio perklojimo detalė

31pav. Perklojamo esamo grindinio iliustracija 32pav. Nupjautų esamų tašytų akmenų pavyzdys
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Esamų tašytų 
akmenų dangos 
iškarpa

Granito intarpas 
tarp akmenų

Perklojami esami 
akmenys



33pav. Aikštės vaizdas iš viršaus nuo Vilniaus ir Valančiaus gatvių sankryžos
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34pav. Aikštės medžiagiškumas. Siekiama darnos tarp 
seno ir naujo.
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4. 6. Aikštės želdinių sprendiniai
Atlikti dendrologiniai tyrimai parodė, jog dauguma medžių yra sveiki, tačiau jiems reikalinga 

speciali priežiūra. Nuspręsta visus geros būklės medžius išsaugoti, persodinti tik labai nusilpusius.

Aikštėje yra du dekoratyviniai nauji medžiai, kurie savo gabaritais ir rūšimi nesiderina prie esamų 

senų medžių. Šiuos dekoratyvinius medžius planuojama pakeisti naujais, kurie savo gabaritais ir 

rūšimi būtų artimi esantiems medžiams.

Panagrinėjus esamą želdinių situaciją, matosi, kad dauguma medžių šaknų išaugę į paviršių. Tai 

padiktavo erdvės prie mežių sprendimą. Iš granito suformuojama medžio šaknų apsauga, kurioje 

integruojami suoliukai su mediniu paviršiumi. Kai šaknys neiškilusios - siūlome naudoti aikštėje 

esamą riedulių akmenį ir kloti jį prie kamienų, kombinuojant su žoliniais augalais.

4. 7. Mažoji architektūra

35pav. Variantas, kai medžių šaknys iškilusios į paviršių. Formuojamas granito tūris, tarsi iškyla iš grindinio ir apgaubia 
medžio šaknis. Šis granito tūris tampa sėdimu paviršiumi aplink medžio kamieną.

36pav. Variantas su žaluma ir suoliuku. Šio tipo erdvė tampa funkciniu mazgu integruojanti sėdimas vietas, žalumą ir 
dviračių parkavimą.
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37pav. Žalumos su akmenimis prie medžių pavyzdžiai

38pav. Želdinių plano schema.
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4.7.1 Vandens elementai
Šiuo emtu aikštėje yra trys vandens elementai. Visi jie išsaugomi išskyrus “Šulinio” fontaną ties 

Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios fasadu. Šis fontanas neatlieka savo funkcijos - per 

aukštas, nepasiekiamas, neatraktyvus estetiškai ir įrengtas pastovaus šešėlio zonoje. Taip pat 

šis fontanas dalinai užstoja Jėzuitų bažnyčios pagrindinį fasadą. Perplanavus aikštę, panaikinus 

fontaną ir važiuojamąją dalį, atsiranda daugiau erdvės apžvelgti bažnyčios fasadą ir susiburti 

žmonėms prie jos įėjimo.

Vietoje šio fontano ties Rotušės centrine ašimi įrengiamas naujas fontanas, trykštantis iš aikštės 

dangos. Šis fontanas būtų laisviau pasiekiamas žmonėms (ypač įvairaus amžiaus vaikams) ir labiau 

apšviestas saulės, todėl tai būtų patraukli laisvalaikio erdvė, kartu apjungta su lauko kavinėmis. O 

Rotušės pastatas dar labiau išryškėtų kaip dominantė.

39pav. Esami vandens elementai aikštėje

40pav. Fontano erdvės apjungimas su kavinėmis. Kuriama patraukti laisvalaikio erdvė.
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41pav. Naujai planuojamas fontanas grindinio lygyje ant Rotušės pastato ašies

42pav. Fontano grindinyje pavyzdžiai
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Kitas aikštėje esamas fontanas - geriamo vandens skulptūra šiaurinėje aikštės dalyje. Tai yra 

patraukli aikštės vieta, kurioje augantys medžiai sukuria pavėsį ir jaukumą. Todėl nuspręsta 

skulptūrinį fontaną išsaugoti jį apjungiant į geriamo vandens šaltinio kompleksą, kur vanduo 

tarsi išsilieja ant grindinio į “tekantį šaltinį”.

Vandens elementas formuojamas pagal grindinio raštą. Siūloma daryti ne tipinius vandens 

fontanėlius, bet įdomų akiai, miglos fontaną, kuris sukurtų mistišką vaizdą ir jausmą būnant tarp 

medžių. Šalia šaltinėlio atsiras naujai projektuojamo Rotušės muziejaus kavinės staliukai, bus 

jauki vieta leisti laikui tarp medžių ir vandens.

43pav. Planuojamo vandens elemento “Šaltinis” plano schema

44pav. Vandens elemento “Šaltinis” pūvio schema
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45pav. “Šaltinio” vaizdas

46pav. Vandens elemento ant grindinio pavyzdžiai

4.7.2 Skulptūros ir paminklai
Maironio paminklas. Išsaugomas esmas paminklas ir aplink jį esantis architektūrinis sprendinys.  

Tačiau tvarkoma aplinka esanti už Maironio paminklo. Siekiama sukurti jaukesnę erdvę paminklui, 

kuri būtų patraukli lankytojams. Esamas žolės plotas keičiamas į akmens dangą su žolės intarpais.  

Sodinamos dvi eilės žemaūgių medžių, kurie sukurtų ramią erdvę, atokesnę nuo aikštės šurmulio. 

Užtikrinama, kad medžiai neužstotų Maironio muziejaus pastato ir paminklas būtų savo namų 

fone.

Valančiaus paminklas. Paminklas ir jo vieta išsaugoma. Sukuriamas naujas grindinio pagrindas 

aplink skulptūrą, jį įtraukiant į naują grindinio raštą.

Vaško lydymo krosnis. Vaško lydymo krosnies ekspozicinis stiklo dangtis pakeičiamas sutapdintu 

su grindinio lygiu. Užtikrinama gera ekspozicijos ventiliacija.
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47pav. Maironio paminklo aplinkos 
sutvarkymo plano schema

49pav. Maironio skverelio vaizdas iš pietinės pusės

48pav. Maironio skverelio vaizdas iš viršaus

52pav. Maironio skvero išklotinė. Žr. brėžinį mastelyje PP bylos priede

50pav. Medžių erdvės pavyzdžiai 51pav. Esama Maironio paminklo aplinkos situacija
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53pav. Aikštės vaizdas iš viršaus, vakarinės pusės
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4. 8. Apšvietimo sprendiniai
Numatomas kelių tipų apšvietimas:

• Bendras apšvietimas - keičiamas esamas apšvietimas ir perorganizuojamas pagal naują 

aikštės dizainą. Keičiami esami šviestuvai naujais. Šviestuvai dėstomi perimetru. 

• Numatomas taškinis apšvietimas - svarbiems objektams.

• Numatomas apšvietimas grindinyje, išreikšti aikštės erdvei. Naudojami 2 cm pločio juostiniai 

šviestuvai, kurie komponuojami į grindinio raštą. Užtikrinamas, jų atsparumas Lietuvos 

klimatui ir atitinkamas svorio apkrovos atlaikymas.

• Taip pat apšviečiami kai kurie medžiai, kad sukurti jaukumą tamsiu paros metu.

• Išskiriamas apšvietimas Rotušės pastatui atskiru projektu. Planuojama, kad Rotušės pastatas 

būtų intensyviausiai apšviestas objektas aikštėje.

54pav. Apšvietimo pavyzdžiai

Apšvietimo grindinyje pavyzdys Apšvietimo po medžais pavyzdys Apšvietimo po medžais pavyzdys

55pav. Aikštės apšvietimo simuliacija

Kauno miesto Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektas, 
Rotušės a., Kaunas

PROJEKTO PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

SO.KN.P001-PP 51 044



56pav. Apšvietimo plano schema
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4. 9. Eismo organizavimo sprendiniai
Pagrindinis sprendinys keičiantis Rotušės aikštę - tranzitinio eismo panaikinimas per aikštę. 

Naikinama riba tarp šaligatvio, važiuojamosios dalies ir aikštės. Siekiama, kad visa Rotušės aikštė 

būtų viena bendra plokštuma.

Buvęs galimas eismas ratu aplink Rotušę yra panaikinamas. Į Rotušės aikštę įvažiuoti galima tik 

aptarnaujančiam transportui tam tikromis valandomis (ryte). Aptarnaujantis transportas į aikštę 

gali patekti A. Jakšto ir Muitinės gatvėmis. Atsižvelgiama į kitų šalių pėsčiųjų gatvių pavyzdžius, 

kai spec. transporto važiuojamoji dalis nėra nužymėta kaip automobilių gatvė ir didžiausias  

prioritetas skiriasmas pėstiesiems, todėl Kauno Rotušės aikštėje nėra nužymimos specialaus 

transporto judėjimo dalys.

Vienintelis galimas transporto judėjimas yra vakarinėje aikštės dalyje už Rotušės pastato, tai 

pravažiavimas sujungiantis  A. Jakšto ir Muziejaus gatves. Planuojamos gatvės danga klojama iš 

aikštėje esamų tašytų akmenų, juos apjungiant tuo pačiu grindinio rašto principu, kaip ir visa 

aikštė. Siekiama, kad važiuojamoji dalis už Rotušės būtų lėto judėjimo gatvė, sukuriant įspūdį 

vairuotojams, jog dabar jie įvažiavo į aikštės zoną ir turi važiuoti lėtai ir atsakingai.

Kitas svarbus aikštės sprendinys - atsisakymas automobilių parkavimo aikštėje. Remiantis Kauno 

miesto darnaus judumo planu ir žvelgiant į pasaulines tendencijas, kai miestai visiškai atsisako 

automobilių eismo ir parkavimo miesto centruose, Kauno Rotušės aikštėje taip pat atsisakoma 

automobilių parkavimo.

Numatomas tik laikinas automobilių sustojimas taksi automobiliams, neįgaliesiems, švenčių 

dalyviams ir t.t. Ši laikina automobilių sustojimo vieta numatoma prie Kunigų Seminarijos.

Dviratininkams, kaip ir pėstiesiems, galimas laisvas judėjimas visoje aikštėje, neišskiriant jiems 

atskirų zonų. Aikštė įsijungia į bendrą Kauno miesto dviratininkų takų tinklą.

4. 10. Lietaus vandens nuvedimas
Lietaus vanduo aikštėje surenkamas į plyšinius latakus ir nuvedamas į esamą gatvės lietaus 

nuotekų tinklą. Latakai dėliojami skersai per aikštę, formuojami 1% nuolydžiai. (58 pav.)
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57pav. Eismo organizavimo schema
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58pav. Skersinis pjūvis prie fasadų

59pav. Plyšinio latako grindinyje pavyzdys
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60pav. Vertikalinio plano schema
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61pav. Veiklos scenarijai aikštėje

4. 11. Veiklos scenarijai aikštėje
Aikštė planuojama neužkraunant jos centrinės zonos, o verčiau paliekant ją laisvą, sąlygų ir poreikių 

kitimui. Tokiu būdu aikštėje gali būti įgyvendinami įvairūs veiklos scenarijai. Reprezentacinė, 

kasdienė ir laisvalaikio zonos nėra griežtai apibrėžtos, todėl jos gali persilieti esant poreikiui, 

pvz. kavinės gali išsiplėsti link aikštės centro kai nevyksta renginiai, ir atvirkščiai - pvz. vykstant 

turgaus dienoms, kavinių staliukai gali atlaisvinti vietą turgaus paviljonams.
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62pav. Dabartinis aikštės vaizdas nuo Vilniaus gatvės kampo

63pav. Atnaujinamos aikštės vaizdas nuo Vilniaus gatvės kampo
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