
SUJUNGIAME
Kauno miestas yra įsikūręs ypatingoje gamtinėje aplinkoje – upių santakoje. 
Istoriškai svarbiausias miesto dalis - jaukų senamiestį, pilies griuvėsius ir santakos 
parką - mes apjungiame į vientisą viešųjų erdvių sistemą.

PĖSČIŲJŲ PATEKIMAI Į PARKĄ
Pagrindiniai patekimai į parką yra iš Jonavos gatvės ir Karaliaus Mindaugo 
prospekto. Takai prasideda iškart nuo intensyvaus eismo gatvių, tad patekti 
į teritoriją yra lengva ir patogu tiek atvykus automobiuliu, tiek visuomeniu 
transportu.
Taip pat, parko takai įsijungia į senamiesčio gatveles, taip sukurdami sklandų 
perėjimą nuo urbanistinės aplinkos į gamtinę.

SANTAKOS ŽIEDAS 
Tai pagrindinis miesto rekreacinis/ pažintinis maršrutas apjungiantis senamiesčio 
gatveles, pilies parką ir upių pakrantes. Nuo piliavietės esami ir nauji (gamtiniai ir 
miesto) takai veda iki santakos, Nemuno pakrante iki Vytauto Didžiojo bažnyčios, 
miesto gatvėmis iki projektuojamo pėsčiųjų tilto ir Neries pakrante atgal prie pilies. 
Žiedas įsijungia į esamą miesto urbanistinį audinį ir jį sustiprina. Visa takų sistema 
sukuria daug galimybių miestiečiams ir svečiams pasivaikščioti ir pažinti Kauną.

TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS
Keliai ir takai skirtomi į tris kategorijos - automobilių eismo, riboto eismo ir pėsčiųjų 
takus. Automobilių eismas senamiestyje keblus, daug posūkių stabdo judėjimą, 
tad ateityje matome galimybę eismą per senamiestį nukreipti vienpusiu judėjimu 
Jonavos, A.Jakšto ir Muitinės gatvėmis, o likusiose apriboti eismą, teikiant 
prioritetą pėstiesiems. Šio sprendimo įgyvendinimui, reikia pakeisti eismo kryptį tik 
Muitinės gatve. Parko takai skiriami pėstiesiems ir dviračių eismui, pagrindiniais jo 
takais prie objektų privažiuoti gali aptarnaujantis ir techninis transportas.

POTENCIJA
Pastaraisiais metais Kauno senamiestis ir centras vis labiau atgyja ir pritraukia ne 
tik daugiau žmonių, bet ir investicijų į naujų funkcijų radimasi ir teritorijų vystymą. 
Kauno piliavietės teritorija yra ne tik istoriškai svarbi visai Lietuvai, bet ir įsikūrusi 
turbūt patraukliausioje senamiesčio vietoje. Nuo pilies atsiveria vaizdas į santaką 
ir parką, vos kelios minutės skiria nuo miesto rotušės ir vasaros metu tiesiog 
perpildytos Vilniaus gatvės. Šalia piliavietes aktyviai planuojama Lituanikos 
teritorija; joje bus vystomos komercinė, kultūrinė ir gyvenamoji funkcijos. 
Nesunku įsivaizduoti, kad sutvarkyta piliavietės teritorija galėtų aktyviai įsijungti į 
esamų viešųjų erdvių sistemą ir tapti svarbia vieta ne tik turistiniame žemėlapyje, 
bet ir Kauno gyventojams.

PAŽINTINĖ FUNKCIJA
Takas apjungia svarbiausius lankytinus objektus: istorinius (kelias bažnyčias, 
Rotušę, kunigų seminariją, muziejus), naujus kultūrinius (Lituanikos teritoriją, 
kongresų rūmus, atnaujintą pilies muziejų), rekreacinius (sporto aikštynus, pliažą), 
prieplaukas. Nauja parko programa taip pat dėstoma prie pagrindinio tako.

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IDENTITETAS
Žiedinis takas yra esminis plano elementas apjungiantis ir formuojantis skirtingo 
identiteto ir panaudojimo viešąsias erdves: laukines užliejamas Neries pakrantes, 
naujai sutvarkytą rekreacinį santakos ir istorinį pilies parką, jaukias medines 
prieplaukas, urbanizuotą Nemuno krantą, siauras senamiesčio gatveles ir 
aikštes bei miesto terasą su vaizdu į pilį. Aiškios erdvių ribos ir reglamentai 
įgalins toliau darniai vystyti visą parko ir pilies teritoriją. Vadovaudamiesi 
paprastomis taisyklėmis, investuotojai ir įvairios iniciatyvinės grupės galės su 
naujomis funkcijomis ir objektais lengvai prisijungti prie teritorijos ir padaryti ją dar 
patrauklesnę naudotojams

REKREACINĖ FUNKCIJA - FUNKCIJŲ ĮVAIROVĖ
Pagrindiniai teritorijos takai tampa pagrindine ašimi, šalia kurios apsigyvena 
įvairiausios pramoginės, kultūrinės, sportinės, poilsinės funkcijos. Funkcijos yra 
grupuojamos, siekiant aiškiai apibrėžti kiekvienos erdvės identitetą. Kultūrinės 
funkcijos ir objektai (ekspozicijos, Kongresų rūmai, Kauno Jazz festivalis, galerijos) 
telkiamos piliavietės teritorijoje ir palei miesto ribą, o sporto ir žaidimų aikštelės 
dėstomos parke. Visi stacionarūs elementai (kavinės, riedlenčių parkas) dėstomi 
vidinėje tako pusėje, išorinę paliekant laukinei gamtai ir laikiniems įrenginiams 
(prieplaukos).
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Bendravimas penktadienį po darbų Pilies ledo arena žiemą Mugė, amatų diena, turgelis Apšviestas pasivaikščiojimų takas

Ekspozicijos atidarymas Muzikinsi koncertas

Viduramžių šventė

Simfoninis orkestras

Istorijos pamokos

Plačios teritorijos galimybės leidžia aplink burtis patiems įvairiausiems 
kasdieniams ir šventiniams renginiams, koncertams, mugėms, parodoms.

VAIZDAS NUO NERIES

PILIES AIKŠTĖS IR VIDINIŲ ERDVIŲ DAUGIAFUNKCIŠKUMAS
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Šiuo metu parke yra šios funkcijos - apleistas futbolo stadionas, bėgimo takelis, 
riedlenčių parkas, “petankės” žaidimų aikštelė, vaikų žaidimo aikštelės, riedutininkų 
aikštelės ir krepšinio aikštelė. Jos išbarstytos po visą teritoriją, o tai išskaido lankytojų 
srautus ir parkas tampa ne toks jaukus, koks galėtų būti. 
Daugumos pastatų, besiribojančių su parku, fasadinės pusės yra nusuktos nuo jo, dėl 
to parkas tarsi atsiduria miesto užnugaryje.

TAKAS
Šis parkas yra vienintelis urbanistinis parkas pačiame miesto centre. Todėl labai 
svarbu jam suteikti aiškų identitetą. Pagrindiniai parko takai yra tarsi stuburas, 
besitesiantis per visą parko teritoriją ir jungiantis skirtingas funkcijas ir erdves. 
Su miestu besiribojantys takai tampa miesto alėjomis - terasomis į pilį ir parką. Taip 
kuriama aiški riba tarp miesto ir parko, miestas atsuka į piliavietę ir Santakos parką. 
Esama užstatymo linija paliekama ir suformuojama, trūkstamas dalis užstatant naujais 
statiniais derančiais prie miesto senamiesčio. Patekimai ir terasos formuojami iš pilies 
ir parko pusių.

Palei likusius takus dėstomos parko funkcijos. Vidinėje tako pusėje gali atsirasti 
nedideli ar laikini statiniai kavinei, tualetams ar inventoriaus saugykloms. Išorinės takų 
pusės paliekamos laukinei gamtai, natūraliems takams, pliažui. 
Esama pilies dalis paliekama, daugiau jos neatstatoma, pagalbinės ir papildomos 
funkcijos projektuojamos po pilies aikšte, grindinyje paliekant aiškią ribą tarp likusios ir 
nuplautos pilies dalies.

ETAPIŠKUMAS
Mes siūlome teritorijos atnaujinimą pradėti nuo viešosios erdvės ir infrastruktūros 
sukūrimo (valstybei priklausančioje žemėje). Tai būtų parko takai, pilies prieigos, Pilies 
alėja, apšvietimas, suoliukai ir kiti viešosios erdvėms būdingi elementai.  Tokiu būdu 
formuojama platforma tolimesniam vystymui ir privačių investicijų pritraukimui įvairioms 
funkcijoms. Šis kelias yra paplitęs pasaulinėje praktikoje, pritraukia investicijas ir skati-
na bendruomenės aktyvumą. Be šių priežasčių, viešosios erdvės sukūrimo kaštai yra 
gerokai mažesni nei, pavyzdžiui, naujų objektų statyba.

TOLIMESNĖS GALIMYBĖS
Ši teritorija yra svarbi visam miestui, todėl tolimesnis vystymas turi būti diskutuotinas 
priklausomai nuo investicijų poreikio ir galimybių. Aiškiai apibrėžtose erdvėse kviečiami 
kurtis restoranai, kavinės, viešbutis, galerijos

PILIAVIETĖS TERITORIJA
Piliavietė Pilies alėja. Taip pilis tampa tarsi puikiai iš žiūrovų salės apžvelgiama scena 
gamtos fone. Gynybinis griovys veikia kaip orkestro duobė teatre; atskiria, o kartu ir 
sujungia miestą su piliaviete.  
Urbanistinis takas aiškia linija nubrėžia miesto ribą ir tuo pačiu ne palieka pilį 
užnugaryje, o atsisuka į ją. Trūkstamos perimetrinio užstatymo dalys užbaigiamos, 
įėjimus ir pagrindinius fasadus formuojant iš pilies pusės. 

PILIS IR AIKŠTĖ
Į pilies aikštę patenkama esamu tilteliu, o nusileidžiama kitoje aikštės pusėje 
projektuojama laiptuota terasa, kuri įsilieja į parko taką. 

Senojii/esama pilies dalis paliekama tokia, kokia yra šiandien ir pritaikoma šiandienos 
poreikiams. Apsauginiai mūro stogeliai pakeičiami taku, kuris tampa pilies ekspozicinio 
tako dalimi, taip sujungdamas jį į nuoseklų ratą ir kartu apsaugodamas mūrą. Pilies 
ekspozicija dėstoma atstatytame bokšte ir bastėjoje. 
Skirtinga pilies aikštės danga pabrėžia ribą tarp išlikusios ir nuplautos pilies dalies. 
Senojoje dalyje paliekama žolės danga, o pilies ribos pabrėžiamos kieta danga 
(akmuo, brukas, keramika, smiltainis). Pagal numanomą mūro ribą, grindinyje 
dėstomas apšvietimas, aikštė pagrindinis apšvietimas montuojamas bokšte, o pati pilis 
apšviečiama nuo aplinkinės alėjos.
Saugyklos, biblioteka, knygynas, kavinė, aptarnaujančios ir papildomos patalpos pagal 
poreikį, įrengiamos po grįsta aikšte. Ši dalis buvo nuplauta, todėl patalpų įrengimas 
nereikalauja archeologinių tyrimų, kurie labai pabrangina ir ilgina darbus. Per laiptus, 
vedančius iš aikštės į naujas patalpas atsiveria vaizdas į pilies bokštą, kavinės 
patalpos turi terasą ir atsiveria į Neries upę. 
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VAIZDAS NUO KONGRESŲ RŪMŲ Į PILĮ

TERITORIJOS SUTVARKYMO SCHEMOS

PILIAVIETĖS ISTORINĖ RAIDA

PIRMIEJI ĮTVIRTINIMAI
Kauno pilis seniausia iš keturių LDK teritorijoje buvusių 
mūrinių aptvarinių pilių. Ją sudarė netaisyklingo kvadrato 
kiemas, apjuostas dvejomis mūro sienomis su dviem 
bokštais pietrytiniame ir šiaurės vakariniame kampuose. 
Kiemo viduje stovėjo  mediniai pastatai. XIV amžiuje pilis 
buvo Kryžiuočių sugriauta. 

SUDVIGUBINTA GYNYBINĖ SIENA
Jau XV amžiaus pradžioje ant vidinės pilies sienos 
likučių buvo pastatyti mediniai-moliniai įtvirtinimai, o 
netrukus  pastatyta ir antroji mūrinė pilis. su keturiais 
bokštais kampuose. Stipriai už gynybinės sienos 
išstumtos cilindrinis bokštas yra Vakarų Europos 
ankstyvosios fortifikacijos pavyzdys, rodantis svarbų 
gynybinės architektūros evoliucijos žingsnį. Pilis skatino 
ir viduramžių miesto augimą aplink, tapo svarbiu 
administraciniu centru Vytauto Didžiojo valdymo laikais.
 

ŠIANDIENOS POREIKIAI
Manome, kad istorinė vieta yra labai svarbi miestui 
ir jo identitetui. Todėl, norime atskleisti istorinius 
faktus, piliavietę gerbiame ir saugome, paliekame 
skirtingų laikotarpių žymes jos teritorijoje. Tačiau taip 
pat projektuojame šiandien ir šiandienos reikmėms, 
kurios rodo, jog šiandien piliavietė yra reikalinga kaip 
reprezentacinė ir kasdienė miestiečių ir miesto svečių 
susibūrimo vieta, kurią svarbu įjungti į svarbiausius 
miesto takus ir erdves.

GYVENAMOJI
Jau nuo XVIII amžiaus pilis nebebuvo naudojama, o XIX 
amžiuje rusų administracija davė leidimą jos apylinkėse 
statyti namus.

KONSERVACIJA
Tik XX amžiuje, tarpukariu, pilies liekanos buvo pradėtos 
konservuoti, atlikti archeologiniai tyrimai. Deja, dauguma 
surinktos informacijos yra nepakankamai tiksli, paremta 
spėjimais ir interpretacijmis. Visgi, svarbūs istoriniai 
faktai stiprina mūsų savimonę ir kelia nostalgiškus 
romantinius jausmus.

GAMTOS JĖGA
XVII amžiuje pilis buvo apsemta Neries, apgriauta ir 
pradėjo sparčiai nykti. Rusų ir švedų kariuomenės ją 
naudojo karuose, per kuriuos pilis buvo stipriai apgriauta. 
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