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Techninis projektas  Laisvės alėjos rekonstravimas 
 
Etapas VI etapas – Laisvės alėjos tarp Vytauto pr. ir Trakų g. bei tarp 

Nepriklausomybės a. ir Vytauto pr. 
 
Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 
Statybos rūšis   Rekonstravimas 

     
     Bendrieji statinio rodikliai 
     Laisvės al. (gatvės) kad. Nr. 1901/7001:18  žemės sklypo plotas – 4040 kv.m 
     Laisvės al. (gatvės) kad. Nr. 1901/7001:17  žemės sklypo plotas – 62024 kv.m 
     Bendras ilgis – 314 m 
     Gatvės plotis (kinta priklausomai nuo užstatymo linijos, sklypo ribų) – 31-32 m 

 
VI etapo – Laisvės alėjos tarp Vytauto pr. ir Trakų g. bei tarp Nepriklausomybės a. ir Vytauto pr.  
Bendrieji rodikliai 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Bendras kiekis  Pastabos 

 Laisvės alėja (tarp Vytauto pr. ir 
Trakų g.) 
Stat. Nr. 4400-2031-3306 

   

 Susisiekimo komunikacijos    

1 Kategorija D1   Asfaltbetonio, betoninių šaligatvio  plytelių 
dangos keičiama į granitinę dangą, 
betoniniai kelio bortai į granitinius bortus 

2 Ilgis m ~184.0  

3 Plotis  m ~31-32 Plotis kinta priklausomai nuo užstatymo 
linijos, sklypo ribų 

4 Užimamas kietų dangų plotas kv.m ~5 555.0  

5 Želdynų plotas kv.m 333.0  
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Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Bendras kiekis  Pastabos 

 Laisvės alėja (tarp Ne-
priklausomybės a. ir Vytauto g.) 
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 Susisiekimo komunikacijos    

1 Kategorija D1   Asfaltbetonio, betoninių šaligatvio  plytelių 
dangos keičiama į granitinę dangą, 
betoniniai kelio bortai į granitinius bortus 

2 Ilgis m ~130.0  

3 Plotis  m ~31-32  

4 Užimamas kietų dangų plotas kv.m ~3 777.0  

5 Želdynų plotas kv.m 92.0  

 
 
 
 

Projekto vadovė     Asta Kiaunienė   A 774    
 

      





     

                                                                                                                         

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43,
el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Įgaliotam asm. arch. Astai Kiaunienei

El. p.: kiaunes@yahoo.com

     

     

     

................. Nr. ..................................
Į       Nr. Prašymą

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOČIAI

Vadovaudamiesi  statybos  techninio  reglamento  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto  ekspertizė“  13  priedo  IV  skyriaus  nuostatomis,   Kauno  miesto  savivaldybės

administracijos  Miesto  planavimo  ir  architektūros  skyriuje  išnagrinėjome  Jūsų  prašymą  dėl

pritarimo    Laisvės  alėjos  rekonstravimo  techninio  projekto  „VI  etapo  –  Laisvės  alėjos  tarp

Vytauto prospekto ir Trakų gatvės“ keitimo projekto projektinių pasiūlymų  rengimo užduočiai ir

jai pritariame.

Šis  atsakymas  per  vieną  mėnesį  nuo  jo  gavimo  dienos gali   būti  skundžiamas  Regionų

apygardos  administracinio  teismo  Kauno  rūmams  (A.  Mickevičiaus  g.  8A,  Kaunas)  Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių

ginčų  komisijos  Kauno  apygardos  skyriui  (Laisvės  al.  36,  Kaunas)  Lietuvos  Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Archotekūros poskyrio vedėja Lolita Rakevičienė

L.Pavasarienė, tel. 42 25 82, el. p.: laura.pavasariene@kaunas.lt 

               Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867,
adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, el. p. info@kaunas.lt). Duomenys tvarkomi, siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą /
skundą  /  pareiškimą.  Tvarkymo  pagrindas  –  tvarkyti  būtina,  siekiant  atlikti  užduotį,  vykdomą  viešojo  intereso  labui,  arba  vykdant  duomenų
valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka. Duomenys  gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme /
skunde  keliamus  klausimus,  kitiems  asmenims,  kuriems  asmens  duomenis  teikti  įpareigoja  teisės  aktai. Jūs  turite  teisę  kreiptis  su  prašymu
susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą
Valstybinei  duomenų  apsaugos  inspekcijai  (L.  Sapiegos  g.  17,  LT-10312  Vilnius,  tel.  (8  5)  271  2804)  ir  pasikonsultuoti  su  Savivaldybės
administracijos duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08 123, el. p. dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos rasite adresu
http://www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga/.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Projekto pavadinimas: Laisvės alėjos rekonstravimo techninio projekto „VI etapo – Laisvės alėjos tarp 
Vytauto prospekto ir Trakų gatvės“ keitimo projektiniai pasiūlymai; 
Statybos adresas: Laisvės al. (tarp Vytauto pr. ir Trakų g. bei tarp Nepriklausomybės a. ir Vytauto pr.), 
Kauno m.; 
Statytojas (užsakovas): Kauno miesto savivaldybės administracija; 
Statybos rūšis (pagal STR 01.01.08:2002): Rekonstravimas; 
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Susisiekimo komunikacijos - gatvės; 
Statinių kategorija (pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalį): Ypatingasis statinys; 
Projektuotojas: UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“. 

 
Pirminis Laisvės al. rekonstravimo techninis projektas buvo parengtas 2010 m.. Jau įgyvendintoje  

Laisvės alėjos dalyje atsirado projekto pakeitimų, atsisakyta kai kurių sprendinių, per 12 metų pasikeitė 
norminiai aktai, taisyklės. Šis projektas rengiamas remiantis jau įgyvendinto Laisvės al. projekto 
sprendiniais bei patikslinta užduotimi. Rengiama projekto A laida atkarpose tarp Nepriklausomybės a. ir 
Vytauto pr. bei Vytauto pr. ir Trakų g.. Siekiama gatvės estetinio vaizdo vientisumo atsižvelgiant į  
įgyvendintus Laisvės al. sprendinius. 

 
 

2. ESAMA BŪKLĖ 
 

Laisvės alėja pradėta formuoti XIX a. ir jos formavimas besitęsia iki šių dienų. Šiuo metu gatvė turi 
aiškiai suformuotą perimetrinį užstatymą su aiškia medžių alėja viduryje, išskyrus atkarpą nuo 
Nepriklausomybės a. iki Vytauto pr.. Medžių alėja – išskirtinis Laisvės alėjos bruožas. Visoje Laisvės al. 
medžiai saugomi. 

Žvelgiant į centrinę gatvę nuo Žaliakalnio šlaitų, matyti, kaip centrinės miesto dalies siluetą 
formuoja 4-6 aukštų pastatai. Šis aukštingumas žvelgiant nuo Žaliakalnio  neužstoja Senamiesčio bokštų 
silueto, Nemuno slėnio šlaitų. 

Didžiulė problema yra transporto parkavimas. Parkavimo vietų stygius stabdo Laisvės alėjos 
spartesnį urbanistinį vystymąsi.  

Šiuo metu Laisvės al. dalis nuo Nepriklausomybės a. iki Trakų g. neatitinka šiandieninių poreikių: 
susidėvėjusios ir ištrupėjusios dangos, nesutvarkyta automobilių parkavimo infrastruktūra, susidėvėjęs 
gatvės apšvietimas, nėra pėsčiųjų poilsio zonų arba jos apleistos, suolai sulūžę, pasenusios inžinerinės 
komunikacijos, kurias būtina atnaujinti. 

 
  
3. KULTŪROS PAVELDAS 

 
Projekto teritorija patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (Kauno miesto istorinė dalis, 

vad. Naujamiesčiu, kodas 22149). 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos vertingųjų savybių pobūdis: 
- architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); 
- inžinerinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 
- istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
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- kraštovaizdžio; 
- urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
- želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
 
Prieš rengiant jau įgyvendintų Laisvės al. rekonstravimo etapų techninį projektą buvo atlikta 

tvarkybos dalis „Laisvės alėjos (parterio) respektuojamų (pagal ikonografinę medžiagą) ir išlikusių 
elementų sąrašas ir fotofiksacija“. Šiame darbe aprašomi, inventorizuojami: 

1. Respektuotini Laisvės alėjos parterio elementai (pagal ikonografinę medžiagą); 
2. Natūroje išlikę saugotini elementai (2009 m. situacija). 
 
Projekte numatytas šių elementų išsaugojimas bei respektavimas. 
 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
4.1. Gatvės dangos 

Projektas rengiamas vadovaujantis Laisvės alėjos (parterio) respektuojamų (pagal ikonografinę 
medžiagą) ir išlikusių elementų sąrašu ir fotofiksacija, Laisvės al. parterio ir pirmojo aukšto lygmens 
erdvės (be pastatų fasadų) esamos būklės aptarimo ir siūlymo ją tvarkyti (parengta akad. A. Miškinio) 
medžiaga bei kitų tyrimų duomenimis.  

Esamos Laisvės alėjos dangos altitudės nuo pirminio Laisvės al. lygio stipriai paaukštintos. 
Kultūriniame sluoksnyje yra „palaidotų“ vertingų elementų – akmeninių pakopų prie įėjimų ir pan. Naujai 
projektuojamą Laisvės alėjos gatvės lygį stengiamasi išlaikyti analogišką esamam. 

 
Laisvės al. nuo Nepriklausomybės a. iki Vytauto pr.  
Ši Laisvės al. atkarpa istoriškai susiformavusi kiek kitokia nei visa Laisvės al.. Nors gatvės 

perimetrinis užstatymas, gatvės plotis analogiškas visai alėjai, tačiau šioje dalyje neišskirta  medžių alėja 
apsodinta centrinė dalis. Ši atkarpa suformuota kaip įprasta gatvė – palei namus yra šaligatviai, kurių 
kraštai įrėminti medžių eilėmis, vidurinė dalis – važiuojamoji. Po 1985 m. gatvės rekonstrukcijos gatvės 
dalis buvo paversta parkingu, gerokai išplatinus „važiuojamąją“ dalį. Tokiu būdu su kietomis dangomis 
buvo stipriai priartėta prie medžių, nepaliekant jiems pakankamai žalio ploto užtikrinančio gerą medžio 
augimą. Medžių būklė įvairi, yra ir geros ir prastos būklės medžių, kuriuos galima būtų pakeisti naujais. 
Laisvės alėjoje augantys medžiai laikoma vienu vertingiausių saugomų elementu, todėl medžius 
siekiama maksimaliai išsaugoti. 

Projekte siūloma gatvės važiuojamosios dalies plotį susiaurinti iki ~ 11 m buvusio gatvės pločio. 
Tokiu būdu, nesiaurinant šaligatvių, būtų padidinama žalioji zona prie esamų medžių. Gatvės 
važiuojamoje dalyje siūloma palikti parkavimo galimybę, statyti automobiliams vietas numatant  tik 
vienoje gatvės pusėje. Numatyta 51 parkavimo vieta, iš jų 4 skirtos žmonėms su negalia ir 8 
elektromobiliams. 

Remiantis jau įgyvendinto Laisvės al. projekto sprendiniais esami medžių įrėminimai ardomi, 
įrengiant metalines specialiai medžiams skirtas groteles aplink kamienus ir pjauto akmens aprėminimus 
tose vietose, kur negalima grunto žeminti, kad nepakenkti augantiems medžiams. Papildomai 
pasodinama 9 nauji medžiai į buvusias sunykusiose vietas.   

Pėsčiųjų ir važiuojamoje zonoje siekiant Laisvės al. sprendinių vientisumo numatytos analogiškos 
jau įgyvendintiems sprendiniams granito dangos, detalių ir kt. elementų sprendimai. Taip pat numatyti 
tokie patys šviestuvai, mažosios architektūros elementai. 

Atsižvelgiant į jau įgyvendinto Laisvės al. projekto sprendinius numatoma Laisvės alėjos gatvę ir 
įvažiavimus į vidinius kvartalų kiemus apjungti tuo pačiu granitinių plokščių grindiniu. Prie Laisvės al. 
pastatų esantys naujai įrengti laiptai ar pandusai, išsikišantys į gatvės zoną ir patenkantys į Laisvės al. 
(gatvės) sklypo ribas, pertvarkomi atsižvelgiant į projektuojamą aukščių planą, sprendinių vientisumą ir 
medžiagiškumą. Pagal „Laisvės alėjos (parterio) respektuojamų (pagal ikonografinę medžiagą) ir 
išlikusių elementų sąrašą ir fotofiksaciją“ atkuriami/ saugomi išlikę laipteliai prie istorinių įėjimų bei kiti 
saugotini elementai. 

 
 
Laisvės al. nuo Vytauto pr. iki Trakų g. 
Remiantis jau įgyvendinto Laisvės al. projekto sprendiniais ir vertingomis savybėmis atkarpoje nuo 

Vytauto pr. iki Trakų g. atkuriamas senasis (buvusio bulvaro) gatvės profilis, t.y. išryškinamas buvęs 
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gatvės „piešinys“, kai Laisvės alėja susidėjo iš šaligatvių palei namus, važiuojamosios dalies bei 
centrinio pėsčiųjų bulvaro. Gatvės profilis būtų atstatomas naudojant natūralaus pjauto akmens plokščių 
dangą pagal buvusius gatvės dalių gabaritus išskiriant plokščių piešinį bei altitudes. Piešinį skirtų 
nuolaidus granitinis šaligatvio bortas – formuojantis atskiriamąją liniją. Alėjos gatvės piešinys būtų 
formuojamas iš skirtingų gabaritų bei klojimo krypčių granito plokščių. Akmens dangos klojamos iš pilkų 
atspalvių natūralaus pjauto akmens plokščių.  

Projekte Laisvės alėjos liepų alėja laikoma vienu vertingiausių saugomų elementu, todėl medžius 
siekiama maksimaliai išsaugoti. Ypač prastos būklės medžius, siūloma  atsodinti naujai, taip pat gatvę 
papildyti naujais medžiais, pasodinant į buvusias augusių (šiandien sunykusių) medžių vietas, viso 5 vnt. 

Remiantis jau įgyvendinto Laisvės al. projekto sprendiniais esami liepų įrėminimai ardomi, įrengiant 
metalines specialiai medžiams skirtas groteles aplink kamienus. Tik vietomis pjauto akmens aprėminimai 
projektuojami tose vietose, kur negalima grunto žeminti, kad nepakenkti augančioms liepoms. Sienelės 
prie medžių ties suoleliais sudarytų bendrą mažosios architektūros kompoziciją, analogišką jau 
įgyvendintos Laisvės al. dalies sprendiniams. 

Pėsčiųjų ir važiuojamoje zonoje siekiant Laisvės al. sprendinių vientisumo numatytos analogiškos 
jau įgyvendintiems sprendiniams granito dangos, detalių ir kt. elementų sprendimai. Taip pat numatyti 
tokie patys šviestuvai, mažosios architektūros elementai.  

Bulvaro zonoje arčiau Vytauto pr. numatyta vieta skulptūrai. 
Šalia šaligatvio gatvės važiuojamosios dalies zonoje numatytos parkavmo vietos automobiliams, 

dvi jų elektromobiliams.  
 
Visi pagrindai po dangomis projektuojami naujai. Remiantis jau įgyvendinto Laisvės al. projekto 

sprendiniais, dangų konstrukcija stiprinama, pagal STR normatyvus, danga – natūralaus pjauto akmens 
plokštės, pagal projektavimo užduotyje keliamas užduotis. Taip pat numatyta atnaujinti inžinerinius 
tinklus.  

 
4.2. Pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais. 
Visi rekonstruojamos gatvės elementai projektuojami taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms. Paviršiai bus suprojektuoti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 
Vietose, kur pėsčiųjų zona kertasi su važiuojamąja dalimi viename lygyje, bus numatyta skirtingos 

faktūros ir įspėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėlių su nukreipiančiosiomis juostelėmis.       
 
. 
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Ergonomiškas patogaus sėdėti dizaino suoliukas su atlošu, pritaikytas parkų ir miestų aplinkai, su mediniais grakščios

formos skersiniais.

Atlošas ir sėdimoji dalis susideda iš skersinių, pagamintų iš kambala kietmedžio. Skersiniai nedažyti, laikui bėgant keičia

spalvą į pilką, tačiau apsaugos agresyviai aplinkai nepraranda. Medienoje nesiveisia vabzdžiai ir grybelis.

Atramos ir galai pagaminti iš lengvo, tvirto lieto aliuminio, atsparaus korozijai.

Metalinės detalės dažomos spalva gamykloje. Pigmentas atsparus saulės poveikiui, suteikiantis apsaugą nuo grybelio ir

kitokių bakterijų.
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Grotelės aplink medžius
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Grotelės medžiams išlietos iš metalo. Grotelėse

esančios skirtingų dydžių ir formos išpjovos formuoja

centruotą dekoratyvų augalinio motyvo piešinį.

Grotelių segmentai susijungia, formuodami apvalią

formą su vidine 825 mm skermens anga medžio

kamienui. Segmentai tarpusavyje suveržiami iš apatinės

pusės keturiose vietose, naudojant tvirtinimo detales.

Atlaiko maksimalų 5 tonų svorį.

Gaminys dažytas gamykloje juodo grafito spalva.
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