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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 183, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
20161017 14:08:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1748029

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 20141105

Kaunas
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Kaunas
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 440031159056
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 1901/0165:28 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo)
teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
Žemės sklypo plotas: 13.5234 ha

Kelių plotas: 0.2837 ha
Užstatyta teritorija: 10.4265 ha
Kitos žemės plotas: 2.8132 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2909850 Eur
Žemės sklypo vertė: 1818656 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 10796745 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20120301
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 20111128

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK(14.8.100.)245

Įrašas galioja: Nuo 20141106

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK(14.8.100.)245

Įrašas galioja: Nuo 20141106

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Kelio servitutas  teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 8SK(14.8.100.)245
Plotas: 0.0233 ha

Aprašymas: žemės sklypui Santakos g. 18, S1.
Įrašas galioja: Nuo 20141106

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20160720 Panaudos sutartis Nr. 8SUN54(14.8.53.)
Plotas: 13.5234 ha

Įrašas galioja: Nuo 20160729
Terminas: Nuo 20160720 iki 21150720

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties
žemėje

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 8SK(14.8.100.)245
Aprašymas: 997 vnt.

Įrašas galioja: Nuo 20141106
9.2. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 8SK(14.8.100.)245
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Plotas: 13.5234 ha
Įrašas galioja: Nuo 20141106

9.3. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK(14.8.100.)245

Plotas: 6.5733 ha
Įrašas galioja: Nuo 20141106

9.4. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK(14.8.100.)245

Plotas: 0.201 ha
Įrašas galioja: Nuo 20141106

9.5. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK(14.8.100.)245

Plotas: 0.0674 ha
Įrašas galioja: Nuo 20141106

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20140502 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 8SK(14.8.100.)245
Įrašas galioja: Nuo 20141106

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440031159056, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20111128 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM1566
Įrašas galioja: Nuo 20141106

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

20161017 14:08:32

Dokumentą atspausdino TAUTVYDAS RIMAS









Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


































Kauno miesto Nemuno ir Neries Santakos parko sutvarkymo 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 2017 

 

 

2 

 

ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

 Teritorija 

Adresas Apie 17,3 ha teritorija Kauno senamiestyje, Nemuno ir Neries upių santakoje 
- žemės sklypas (kad.nr. 1901/0165:28) ir valstybinė žemė, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai 

Plotas Apie 17,3 ha 

Paskirtis Kita; Bendro naudojimo teritorijos 

Nuosavybė Valstybės žemė 
 

 

Situacijos vieta ir gretimybės 

Planuojama teritorija yra Kauno miesto Senamiestyje, apribota Neries upe, Papilio g., Kauno m. 

Nemuno ir Neries Santakos parko žemės sklypo (kad.nr. 1901/0165:28)  vakarine riba (Popiežiaus 

Jono Pauliaus II paminklo prieigos), Santakos g., žemės sklypo (kad.nr. 1901/0165:28)  vakarine 

riba (prie riedučių parko), Prieplaukos kr., Aleksoto g., Nemuno upe. 

Planuojama teritorija patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – senamiesčio 

(20171) bei pavienio paveldo objekto (2978) teritorijas. 

 

Teritorijos ir statinių įvertinimas 

Parko rytinėje dalyje stovi Kauno pilis ir Šv. Jurgio bažnyčia su Bernardinų vienuolyno ansambliu, 

„Santakos“ stadionas, Popiežiaus kalnelis ir aikštė, kurioje 1993 m. lankėsi ir Šv. Mišias laikė 

popiežius Jonas Paulius II. Ant dešiniojo Nemuno šlaito 2008 m. įrengtas tūkstančio vietų 

amfiteatras (šiandieną reikalaujantis bent apdailos atnaujinimo) su kilnojama scena. Pilyje ir jos 

prieigose kasmet rengiamas „Kauno operetės“ festivalis, Mindaugo karūnavimo proga statomi 

istoriniai spektakliai, vyksta miesto šventės, į kurias susirenka ne tik kauniečiai, bet ir miesto 

svečiai. 2011 m. birželio 4 d. parke atidengta popiežiaus Jono Pauliaus II statula. Parke atsiveria 

vaizdai į Aleksotą ir Vilijampolę bei Neries deltą. Santakos parke prie pagrindinio tako yra 

pagoniškas aukuras. 

Dėl išskirtinės parko senamiestyje padėties, pastebimas jo lankymo tikslingumas: 

• pagrindiniame take nuolat vaikščioja tėvai su vežimėliais; 

• dviratininkai; 

• bėgiojantys, sparčiai einantys (sportuojantys) žmonės; 

• aplink, prie pagrindinio tako esančius, sporto ir žaidimų įrenginius sukasi mažamečiai ir iki 

mokyklinio amžiaus vaikai su tėvais (kartais sudarydami nesaugias situacijas taku 

važiuojančių dviratininkų atžvilgiu); 

• pikniko principu naudojama didžioji pieva, sportuojama; 
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• ateina žmonės pailsėti iš bažnyčios ar po apsipirkimo iš netoliese savaitgalį veikiančio 

turgaus; 

• ant parke esančių nedaugelio suoliukų prisėda miesto gyventojai ir svečiai (suoliukų 

trūkumas palei visą pagrindinį taką); 

• nuolat sutinkami gyventojai ir miesto svečiai su augintiniais; 

• turistų grupelės. 

 

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2014-04-10 sprendimu Nr. 

T-209, parko teritorija yra intensyviai lankymui naudojamų želdynų zonoje (žr. Pav.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1.  Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano. 
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Parke esantys kraštovaizdžio elementai ir objektai 

• Parko teritorija yra Nemuno ir Neries upių santakoje, šių upių pakrantės, pati santaka ir ant 

pylimo įrengtas pagrindinis parko takas – svarbiausi parko kraštovaizdžio elementai, kurių 

dėka santakos parkas yra išskirtinis iš kitų Kauno miesto parkų. 

• Santakos parko želdiniai svarbi šios vietos identiteto dalis. Parko želdiniuose vyrauja 

lapuočių medžių rūšys, gausu įvairių rūšių paukščių ir vabalų, neretai galima išvysti smulkių 

gyvūnų – kiškių ar ežių.  2016 m. paskelbtas saugomu Santakos gluosnis. Parke auga keli 

išskirtiniai gluosniai, kuriems būtinas nuolatinis kvalifikuotų arboristų dėmesys, bei 

reikalingos priemonės tolimesniam šių medžių gyvavimui. Parke gausiai auga ir invaziniai 

medžiai – uosialapiai klevai.  Viena pagrindinių parko savybių yra rūšių gausa ir jų tikslingas 

sugrupavimas. Esamų krūmų priežiūra yra nepakankama, dėl šios priežasties krūmai daug 

kur užstelbti.  

• Esami parko takai: pagrindinis ant pylimo einantis asfalto dangos takas, žemiau šio tako 

pakrantėse išmindžioti takai (skurdžios būklės), jaučiamas poreikis atnaujinti sutvirtinti 

takus, jų dangas. 

• Esama parko infrastruktūra: nauji šviestuvai prie pagrindinio tako, nusidėvėję parko stendai, 

suoliukai su šiukšliadėžėmis palei pagrindinį taką; žaidimų ir sporto įrenginiai palei 

pagrindinį taką, riedučių parkas. Jaučiamas suoliukų, šiukšliadėžių trūkumas, parko takų 

dangų atnaujinimas.  

• Esamas sporto stadionas – nusidėvėjusi asfalto danga, netinkama profesionaliam 

sportavimui. 

• Esamas Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas, reikalingas prieigų (stadiono) sutvarkymas, 

apšvietimo naktį klausimo sprendimas. 

• Esamos apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios – reikalinga 

atnaujinti dangas, trūkumas mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių ir kt). 

• Teritorija prie Nemuno krantinės – reikalingas dangų atnaujinimas, saugotinų elementų 

respektavimas. 

 

Esami inžineriniai tinklai bei įrenginiai 

Parko apšvietimui elektra tiekiama elektros kabeliais palei pagrindinį taką. 

Parko sklypo pakraščiuose vakarinėje dalyje Santakos g., Prieplaukos kr. išvedžioti vandentiekio 

tinklai, fekalinės bei lietaus kanalizacijos tinklai. 

 

Esamas susisiekimas 

Parkas pasiekiamas iš dviejų pagrindinių pusių – bendrai ateinant nuo Kauno pilies arba nuo 

Vytauto bažnyčios pusių – pagrindinis parko takas sujungia šias dvi kryptis puslankiu. Pėstiesiems 
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parkas yra lengvai pasiekiamas – dauguma aplink Rotušės aikštę esančių senamiesčio gatvių 

prasitęsia į kitas gatves arba pačios veda link Santakos parko (Prieplaukos kr., Santakos g., 

Rotušės a., Papilio g.). 

Automobiliu atvykti į parką nėra sudėtinga, parkuotis galima automobilių stovėjimo aikštelėje prie 

Kauno pilies, prie šv. Jurgio bažnyčios, automobilių stovėjimo aikštelėje prie Daugirdo g. ar 

gretimose gatvelėse. Problema – automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimai dažniausiai pilnai 

užimti automobilių. 

 

Teritorijos reljefas 

Visoje planuojamoje teritorijoje yra skirtingas reljefas suformuotas Nemuno ir Neries upių. Aukščio 

altitudės Nemuno upės krantinėje svyruoja apytiksliai nuo 20.55 iki 27.17. Aukščio altitudės Neries 

upės krantinėje svyruoja apytiksliai nuo 20.56 iki 27.17.00. Aukščio altitudės pagrindiniame take 

svyruoja apytiksliai nuo 26.65 iki 27.30. Aukščio altitudės Nemuno krantinėje prie Vytauto 

bažnyčios svyruoja apytiksliai nuo 22.42 iki 23.59. Didžioji dalis teritorijos žemiau pagrindinio tako 

yra apsemiama. Vandens lygio svyravimo būklė (užliejimo tikimybė) 1% - alt. 28.15, 3% - alt. 

26.75, 5% - alt. 26.15. 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

Pagrindinė Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo koncepcija yra:  

• išlaikyti ir puoselėti  esamus gamtos elementus – plėtoti archajišką, gamtinę atmosferą 

žemiau pagrindinio tako (sutvirtinant esamus išmindžiotus takus, sutvarkant želdinius ir kt.) 

• ir aukščiau pagrindinio tako pritaikyti erdves šiuolaikiniam parkui būdingais 

architektūriniais elementais (suolai, šiukšliadėžės, sporto, žaidimų aikštelė, dviračių 

stovai ir kt.), bei atnaujinti takų dangas. 

Pav. 2.  Projektinių pasiūlymų ribos 

 

Pagrindiniai projektiniai pasiūlymai: 

• Pagrindinio parko tako esamą asfalto dangą siūloma renovuoti. Įrengti suoliukus, 

šiukšliadėžes palei pagrindinį taką (akmens riedulių danga po suolais). Taip pat apšviečiant 

medžius kurti jaukias erdves palei pagrindinį taką tamsiuoju paros metu. 

• Esami išmindžioti takai parko pakrantėse siūlomi praplatinti ir sutvirtinus gruntą atnaujinti jų 

dangas (skalda). Upių santakoje siūloma akmens riedulių kompozicija - galimybė atsisėsti - 

pereinanti į esamą akmenukų pakrantės dangą, (integruojant riedulius į esamą gamtinę 

aplinką). 

• Perteklinė nusidėvėjusi stadiono asfalto danga naikinama, įrengiami gumos dangos bėgimo 

takai. Atnaujinama stadiono prieigoje esančio šaligatvio priešais Popiežiaus Jono Pauliaus 

II paminklą danga (tamsaus betono trinkelių danga), įrengiami suoliukai. 

• Tarp stadiono pietinės dalies ir pagrindinio tako esančiame “miškelyje“ siūloma įrengti 

modernią sporto ir žaidimų aikštelę skiriant didelį dėmesį įrenginiams pritaikytiems 

žmonėms su specialiaisiais poreikiais (įvairūs treniruokliai, žaidimų įrenginiai, žaidimų 
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stovai ir kt.), netoliese įrengti viešus tualetus su dušais (siūlomi paruošti gaminiai, tualetai ir 

dušai “savaime nusivalantys“, nereikalaujantys pastovios priežiūros, dizainas tikslinamas 

tolimesniame projekto etape), vandens atsigėrimo įrenginys, aikštelė su WI-FI ir kt. 

paslaugomis. 

• Prie riedučių parko siūlomos įrengti krepšinio aikštelės ir surenkamos lauko tribūnos. 

• Įrengiamos apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios 

(atnaujinama danga, įrengiami suolai, šiukšliadėžės, sutvarkomi želdiniai). 

• Siūloma atnaujinti nusileidimo tako link krantinės dangą konservuojant po susidėvėjusiu 

asfaltu esančią grindinio dangą. 

• Siūloma sutvarkyti Nemuno upės krantinę priešais amfiteatrą atnaujinant istorinės krantinės 

akmens riedulių dangą, bei esamą vejos dangą krantinėje pakeisti į betono dangą, tvarkomi 

kiti saugotini paveldosauginiai elementai (atitvariniai balti betoniniai stulpeliai ir kt.). 

• Esant poreikiui, siūloma perkelti aukurą, esantį prie pagrindinio tako, arčiau upių santakos 

priešais medžius, aukuro pirminėje vietoje prie pagrindinio tako įrengiant suolus, nuo kurių 

(apgenėjus želdinius retinant lają) atsiveria vaizdas į upių santaką. Aukuro perkėlimo 

galimybė ir vieta tikslinami tolimesnėje projekto stadijoje – techninio projekto metu. 

• Siūloma remontuoti amfiteatrą Nemuno krantinėje atskiru projektu. 

• Futbolo aikštės veją ir pagrindinę parko pievą (dalį jos) siūloma remontuoti išlyginant 

kupstus (su tikslu, kad būtų tinkama sporto žaidimams) – plotus tikslinti techninio projekto 

metu. 

PASTABA: kultūros paveldo objekto teritorijoje esančių saugotinų elementų įvertinimas ir tvarkyba 

sprendžiama Techninio projekto metu Tvarkybos darbų dalyje. 

 

Krantinės sutvarkymo koncepcija 

Apžvalgos aikštelėse priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios danga keičiama į tamsiai 

pilko betono trinkeles (pagal reikalavimus rekonstruojamiems senamiesčio šaligatviams), įrengiami 

suoliukai, šiukšliadėžės, sutvarkomi želdiniai. Krantinėje esančius akmens grindinio šlaitus siūloma 

pašviesti šviestuvais įrengiamais šlaito viršuje. Siūloma atnaujinti nusileidimo tako link krantinės 

dangą konservuojant po susidėvėjusiu asfaltu esančią grindinio dangą, paliekant esamas akmens 

grindinio juostas tako šonuose. Siūloma sutvarkyti krantinę atnaujinant istorinės krantinės akmens 

riedulių dangą, bei esamą vejos dangą krantinėje pakeisti į betono dangą. Prieplaukos gatvėje 

esančių šaligatvių dangą siūloma atnaujinti tamsaus betono trinkelių danga. Krantinėje esantį 

amfiteatrą siūloma remontuoti atskiru projektu. 

Krantinės šlaito viršuje esančią vandens matavimo stotį siūloma perkelti atskiru projektu. Aplink šią 

stotį esančią betono blokų dangą šlaite siūloma atkurti į buvusią akmens riedulių šlaito dangą. 
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Pav. 3.  Nemuno krantinės sutvarkymo projektiniai pasiūlymai 

 

Santakos parko ir prieigų erdvių apšvietimo koncepcija  

Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko ir prieigų erdvių koncepcija apima esamus šviesos 

elementus, tokius kaip esami šviesos akcentai urbanistinėje aplinkoje – apšviesti Aleksoto tiltas, 

Vytauto bažnyčia, Rotušė, Šv. Jurgio bažnyčia, Kauno pilis, esami šviesos šaltiniai pačiame parke 

– esami šviestuvai palei pagrindinį tako parką, bei siūlomi nauji šviesos akcentai – siūloma 

apšviesti atrinktas medžių grupes išryškinant medžių kamienus ir lajas, bei projektinių pasiūlymų 

stadijoje pasiūlant preliminarias vietas laikinoms šviesos instaliacijoms. 

Pav. 4.  Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko ir prieigų erdvių apšvietimo 

projektiniai pasiūlymai 
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Apžvalgos aikštelė prie Vytauto bažnyčios 

 

Pav. 5.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietvakarių pusės. 

 

Pav. 6.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 
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Pav. 7.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš  rytų pusės. 

 

Pav. 8.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš vakarų pusės. 
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Pav. 9.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš  šiaurės vakarų pusės 

 

Apžvalgos aikštelė priešais riedučių parką 

 

Pav. 10.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. 
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Pav. 11.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 

 

Pav. 12.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietryčių pusės. 
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Pav. 13.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės rytų pusės. 

Žaidimo ir sporto įrenginių aikštelė 

 

Pav. 14.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 
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Pav. 15.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 

 

Pav. 16. Daugiafunkcis laipiojimo tinklas žaidimų ir sporto aikštelėje. 
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BMX dviračių ir riedučių bei krepšinio aikštelių kompleksas 

 

Pav. 17.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio. 

 

Pav. 18.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio 
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Pav. 19.  Aikštelių vaizdas ateinant iš parko. 

 

Pav. 20.  Aikštelių vaizdas ateinant nuo Prieplaukos krant. 
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Esamo aukuro aplinkos sutvarkymas 

 

Pav. 21.  Esama situacija iš paukščio skrydžio. 

 

Pav. 22.  Sutvarkymo koncepcija - diena 
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Pav. 23.  Sutvarkymo koncepcija – naktis. 
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Santakos parko želdiniai 

Santakos parko želdiniai yra svarbi šios vietos identiteto dalis. Siekiant išsaugoti erdvių unikalumą, 

rengiant sprendinius buvo atidžiai įvertinti esami želdiniai ir jų būklė, bei rūšinė sudėtis. Teritorijoje 

tikslinga puoselėti esamus želdinius, tačiau reikia atkreipti dėmesį į esamas parko vertybes bei 

problemas. Parke auga keli išskirtiniai gluosniai, kuriems būtinas nuolatinis kvalifikuotų arboristų 

dėmesys, bei reikalingos priemonės tolimesniam šių medžių gyvavimui. Parke gausiai auga ir 

invaziniai medžiai – uosialapiai klevai. Viena pagrindinių parko savybių yra rūšių gausa ir jų 

tikslingas sugrupavimas. Būtina išsaugoti šiuos guotelius. Vietomis parke reikia medžių grupes 

retinti, kad būtų sudarytos galimybės atsikurti apatiniam augalijos ardui ir likusiems medžiams 

sėkmingiau vystyti savo lajas. Dalyje medžių grupių pažeistų, senų šakų genėjimas ir užstelbtų 

medžių šalinimas būtų pakankama priemonė. Parke želdinių tankumas yra pakankamas ir naujų 

želdinių kol kas sodinti nerekomenduojama.  

Esamų krūmų priežiūra yra nepakankama, dėl šios priežasties krūmai daug kur užstelbti. Dalį šių 

krūmų reikia atnaujinti nugenint pasenusius stiebus. Užstelbtus ir visai nuskurdusius krūmynus 

reikia šalinti.  

Esami gėlynai parkui yra netinkami ir nereikalingi. Smulkios kompozicijos su 

ryškiaspalviais žiedais iškrenta iš parko bendro konteksto, kuria netvarkos pojūtį.  

 

Pav. 24.  Upių santaka iš paukščio skrydžio. Esamą gėlyną su mūro sienelėmis, bei šalia esančias 

sieneles (pažymėta punktyru) siūloma naikinti išrenkant sieneles arba užpilant gruntu ir šioje 

vietoje išlyginti reljefą. 
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Mažoji architektūra 
 
Šviestuvai 
 

 
 

 
Esami šviestuvai prie pagrindinio tako. 
Konstrukcija – aliuminis. 
Spalva – RAL 7022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medžius apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 

 

Medžius apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akmens šlaitus apšviečiantys šviestuvai (ant stulpelio 
10 - 30 cm). 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
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Šiukšliadėžės 
 

 

 
 

Parke siūlomų šiukšliadėžių pavyzdys. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas, 
Mobili vidinė dalis – cinkuotas plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 

 
Dviračių stovai 
 

 

 
 

Dviračių stovų pavyzdys. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 
Brėžinyje pažymėta V6. 
 

Parko suolai 
 

 

 
 

 
 

Pagrindiniai parke numatyti suolai. 
Konstrukcija – cinkuotas, dažytas metalas. 
Mediena – alyvuotas tropinis kietmedis. 
Metalo konstrukcijos spalva – RAL 7022 (derinama 
prie esamų šviestuvų prie pagrindinio tako). 
Medienos lentelių spalva – ruda. 
Matmenys – 1805x700x810 h mm 
 
 
 
 
Taip pat parke yra numatyti dvigubi, bei suolai be 
atlošų (palei pagrindinį taką, kur vaizdas atsiveria į 
upę) – jų dizainą derinti prie viršutinėje iliustracijoje 
pateiktų suolų dizaino. Suolų dizainą ir modelį tikslinti 
techninio projekto metu. 
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Įrenginys vandeniui atsigerti 
 

 
 
 

Principinis galimo dizaino pavyzdys (tikslinamas 
techninio projekto metu) siūlomo vandeniui atsigerti 
įrenginio, planuojamo įrengti naujoje sporto ir vaikų 
žaidimų aikštelėje. 
Matmenys – 280x500x850 mm 
Konstrukcija – cinkuotas metalas su antikorozine 
apsauga. 
Kiekis  – 1 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V9. 
 
 
 

Informaciniai stendai 
 

 

 

Siūlomi įrengti parko pradžią reprezentuojantys 
informaciniai stendai. Iliustracijoje pateikiamas 
principinis galimo dizaino pavyzdys (tikslinamas 
techninio projekto metu). Savo architektūra – 
medžiagiškumu, spalviniu sprendimu informaciniai 
stendai turi derėti su kitais siūlomais mažosios 
architektūros elementais taip įsiliedami į bendrą parko 
kompoziciją.  
Medžiagos – metalas. Dizainas tikslinamas techninio 
projekto metu. 
Kiekis – 2 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V14. 
 

 
Multifunkcinis mobilusis įrenginys 
 

 
 

Principinis galimo multifunkcinio mobilaus įrenginio 
dizaino pavyzdys (tikslinamas techninio projekto 
metu) – aikštelė su WI-FI, galimybe prisipūsti dviračio 
padangas, išsikviesti pagalbą ir kt. 
Siūloma įrengti naujoje sporto ir vaikų žaidimų 
aikštelėje.  
Kiekis  – 1 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V15. 
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Dangos 
 

 
 

Prie pagrindinio tako esančių suoliukų pagrindo siūloma 
danga – akmens grindinys (tikslinama techninio 
projekto metu). 
 

 
 

Krantinės betono dangos pavyzdinė iliustracija 
(sprendiniai tikslinami techninio projekto metu). 
 

 
 

Stadiono susidėvėjusi asfalto danga keičiama gumos 
danga. Šio tipo danga taip pat įrengiama naujoje 
žaidimų ir sporto zonoje. 
 

 
 

Esamą krantinės šlaitų akmens grindinio dangą siūloma 
apšviesti šviestuvais nuo šlaito viršaus išryškinant 
dangos faktūrą.  
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Krantinėje atnaujinama (restauruojama) vietose 
išnykusi buvusi akmens grindinio danga 

 
 

Esamus savaiminius išmindžiotus takus numatoma 
praplatinti ir atnaujinti skaldos danga.  
 

 
 

Tamsaus pilko betono trinkelių be nuo nuožulų danga 
(siūloma atnaujinant šaligatvių dangas Prieplaukos 
krantinėje ir prie Popiežiaus paminklo, bei įrengti 
apžvalgos aikštelėse prie Vytauto bažnyčios ir priešais 
riedučių parką). 
 
 

 

Vaikų žaidimų ir sporto zona 
 

 

Įrengiami žaidimų įrenginiai - spyruokliukai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 3 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 1 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V0. 
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Įrengiamos sūpuoklės. Konstrukcija – nerūdijantis 
plienas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 3 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V1. 

 
 

 
Įrengiami žaidimų įrenginiai – besisukantys žiedai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas, plastikas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 3 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 6 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V2. 
 
 

 

 
Įrengiama daugiafunkcinė sporto aikštelė. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 15 metų 
Pritaikyta žmonėms su specialiais poreikiais 
 
Brėžinyje pažymėta V3. 
 

 

 
 

 
Įrengiami batutai tinkami patogiai naudotis ir 
žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 2 vnt. 
Amžiaus grupė: bet kokio amžiaus 
 
Brėžinyje pažymėta V4. 
 

 

 
Įrengiama multifunkcinė laipynė su tinklu. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 5 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V5. 
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SAUGOTINŲ ELEMENTŲ NUSTATYMAS IR 

TERITORIJOS TVARKYMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Objektas 
Teritorija Kauno senamiestyje 

Adresas  
Senoji prieplauka, Santakos parkas, Kaunas 

Atliko 
Nijolė Steponaitytė (atest. Nr. 3502), 2017 

 

 
BENDRA KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS SENAMIESČIO (U/K 20171), KURIAME YRA 
PLANUOJAMA TERITORIJA, ISTORINĖS RAIDOS APŽVALGA IR CHARAKTERISTIKA 

 
Kauno Senamiestis yra didžiausių Lietuvos upių – Nemuno ir Neries santakoje. 
Senamiestis buvo įrašytas į tuometinį Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašą 1969 m. 

Įregistruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre (toliau NKV) 1996-06-24, tada parengtas 
kultūros vertybės dosje. 

2005-06-24 pripažintas valstybės saugomu. 2010-12-14 patvirtintas teritorijos ir apsaugos 
zonos ribų planas. Vertingosios savybės nėra nustatytos. 

Teritorijos plotas – 993546 kv. m, vizualinio apsaugos pozonio plotas – 2162091 kv. m. 
Formavimosi laikotarpis – XIV (1361 m.) - XX a. Teritorijoje atsispindi visi penki miesto raidos 

etapai. Pagal 1996 m. dosje, Kauno Senamiestyje saugoma: 
-   susiklostę saviti išplanavimo ir užstatymo struktūra, siluetas ir panoramos; 
- būdinga tūrinė ir erdvinė kompozicija – dominuojančių ir formuojančių struktūros elementų, 

tankiai užstatytų kvartalų, aikščių bei želdynų santykis; 
-   pastatų ir statinių visumos stilistika, medžiagų, spalvų ir dekoro ypatumai; 
- vertingi atskiri elementai – teritorija, reljefas, statiniai, gatvės bei kultūriniai – archeologiniai 

sluoksniai, vertingi želdiniai. 
Miestas pradėjo kurtis tik XIV-XV a. sandūroje. Labiausiai tikėtina, kad pradinė miesto 

teritorija buvo į pietus nuo pilies, Nemuno pakrantėje, prie uosto ir kelio į Vilnių.  
XV a. pirmoje pusėje, miestas išplito už aptvaros. Užmiesčio keliai formavo tuometinį miesto 

planą. Iki tol savaimingai augęs miestas, nuo 1540 m. pradėtas formuoti pagal Vakarų ir Vidurio 
Europoje paplitusį stačiakampį planą. XVI a. viduryje Kaunas išplėstas pagal pažangiausius to meto 
urbanistikos principus, jo naujasis centras suformuotas kaip vieningos kompozicijos ansamblis, 
prilygo geriausiems Europos miestų centrams. 

XVII a. viduryje miestas pasiekė dabartinio Miesto sodo teritoriją. 
XIX a. – XX a. pradžioje, - carizmo laikotarpyje ir XX a. pirmoje pusėje, tarpukaryje, statybos 

plėtėsi daugiausia už Senamiesčio ribų, todėl paties Senamiesčio urbomorfostruktūra beveik nekito. 
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Sovietmečiu Senamiestyje išsiplėtę sanacijos procesai ir kvartalų kompleksinės 
rekonstrukcijos darbai atskirose vietose deformavo urbanistinę struktūrą ir erdvinę kompoziciją. 
Atsirado naujų pastatų, imituojančių viduramžių statinius arba nederančių istorinėje terpėje. Daugeliu 
atveju buvo išlaikoma XIX a. antroje pusėje įgauta architektūrinė išraiška. Todėl, Senamiesčio 
teritorijoje daugumos pastatų fasadų architektūra yra XIX a. antroje pusėje vyravęs istorizmas. 

Tuo laikotarpiu atsirado ypač pakenkę Senamiesčio urbanistinei struktūrai, panoramai, 
erdvinei kompozicijai didžiuliai buv. ,,Lituanikos‘‘ fabriko korpusai. Nugriovus pastatus bei panaikinus 
senąjį turgų, išplatintos Birštono, Šv. Gertrūdos, Gimnazijos gatvės. Prakirsta nauja – Šauklių gatvė. 
Nuo Nemuno senamiestį atskyrė praplatinta krantinė – Karaliaus Mindaugo prospektas. Tomis 
gatvėmis buvo nukreiptas transporto eismas. 

Vilniaus ir Valančiaus gatvės iš dalies ir Rotušės aikštė tapo pėsčiųjų zonomis. 
1991-2011 m. laikotarpyje Senamiestyje statyta mažai. Kai kurie pastatai dar dabar stovi tušti 

ir niokojami. Tačiau pastaruoju metu Senamiestyje pradėtos statybos, sutvarkyta daug pastatų. 
Atsirado pastatų, kurių architektūrinio vaizdo atitikimas Senamiesčio istorine terpei yra 

diskutuotinas. 
 
 
 

PLANUOJAMOS SENAMIESČIO DALIES CHARAKTERISTIKA 
 
Projektas apima teritoriją ribojamą Aleksoto gatve rytuose, Prieplaukos kranto gatvės 

šiaurinės pusės sklypų ribomis, Senamiesčio pastatų sklypų vakarinėmis ribomis, Kauno pilies 
teritorijos ribomis, Neries  ir Nemuno upėmis.  

Pagrindiniai Senamiesčio teritorijos kraštovaizdžio kompoziciniai elementai – Neries ir 
Nemuno slėnių formuojama erdvė bei joje istoriškai susiformavusi Senamiesčio urbanistinė 
struktūra. Teritorijos kompozicinį branduolį sudaro sakraliniai pastatai bei Kauno rotušė – 
vertingiausios miesto įvaizdžio dominantės, susitelkę vakarinėje Senamiesčio dalyje ir iškilusios 2-3 
kartus aukščiau foninio užstatymo. Nemuno ir Neries upių vagos formuoja fizinį – vizualinį barjerą 
tarp Senamiesčio ir Vilijampolės bei Aleksoto. 

Vakarinė Senamiesčio dalis nuo Nemuno ir Neries santakos iki Birštono ir Gimnazijos gatvių 
išlaikiusi LDK laikmečiu susiformavusią urbomorfostruktūrą. 
Prieplaukos teritorijos ir Santakos parko sutvarkymo projektas rengiamas senamiesčio teritorijai, kuri 
nuo seno  buvo stipriai veikiama Nemuno ir Neries upių pokyčių. 
XIV a. plano schemoje (sudarė S.Čerškutė, V.Jurkštas, A.Raulinaitis) santakoje parodytas miškas – 
gojus, upes jungė vandens kanalas, rytinėje dalyje – praėjimas (Bernardinų sksg., buv. Vandens g.), 
Prie jo užfiksuotas uostas. Teritorija buvo naudojama gynybai, santakoje buvo įrengtas iš žemės 
suformuotas gynybinis statinys -  redutas, kitas redutas buvo įrengtas prie Vytauto bažnyčios. 
Pakrantė naudota kaip uostas – 1600 m. T.Makovskio graviūroje pavaizduota įtvirtinta medinė 
krantinė, prie kurios stovi laivai. 

Seniausia miesto gatvė - Bernardinų skersgatvis, ėjusi dar tada, kada miestas tik pradėjo 
statytis, ji jungė Nemuno ir Neries upes. Pagal archeologų duomenis, jau XVI a. kvartale buvo 
statinių. 

Prieplauka artimą dabartiniam vaizdą įgavo realizuojant 1851 m. pradžioje patvirtintą 
Nemuno ir Neries krantų sustiprinimo projektą, numatyta pastatyti 1381 sieksnių ilgio pylimą prie 
Nemuno upės. Pastatyta tik 641,5 sieksnių ilgio pylimas. Akmenimis išgrįsta Nemuno kranto pylimo 
atkarpa ir įrengta akmenimis grįsta prieplauka. Grįsta prieplaukos krantinė užfiksuota XIX a. 
antrosios pusės, XX a. fotonuotraukose, tačiau prieplaukos kraštai matomi netvarkingi, laivai 
prisišvartavę chaotiškai. XIX a. pabaigos planuose užfiksuotas pylimas santakoje. XX a. pradžios 
planuose santakoje  rodomas projektuojamas kitas pylimas, einantis pietų – šiaurės kryptimi palei 
užstatymą. Tačiau, kiek šie planai realizuoti, nėra išaiškinta. 
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XIX a. prieplaukos ir jos prieigų vaizdas išliko tarpukaryje ir po Antrojo pasaulinio karo. 
Tarpukaryje buvo pastatyti betoniniai atitvariniai stulpeliai, pylimo kraštuose pasodinti medžiai. 
Topnuotraukoje, parengtoje apie 1980 m. užfiksuoti tie patys pylimai, privažiavimai, senosios 
prieplaukos, grįstos akmens rieduliais, gabaritai. 

Po XX a. pabaigoje atliktos rekonstrukcijos, kai buvo tvarkoma Nemuno krantinė prie 
Senamiesčio ir Naujamiesčio, betoninėmis plokštėmis išklota krantinės dalis prie upės, prieplauka 
išplėsta, tapo stačiakampio plano. Prieplaukos kraštai prie upės betoniniai, įrengti metaliniai turėklai, 
dalyje prieplaukos supiltas gruntas, įrengta žalia veja, per akmenų dangą nutiestas betoninis takas 
link prieplaukos krašto. 

Šiuo metu KPC nustatinėjamos Kauno senamiesčio (u/k 20171) vertingosios savybės, 
vertingųjų savybių nustatymo aktas nėra patvirtintas. 

 
 

TERITORIJOS FIZINĖ BŪKLĖ 
 
Prieplaukos teritorijoje išlikęs akmens riedulių grindinys, akmenys įvairaus dydžio, grindinys 

nelygus, grįsto ploto kontūrai neryškūs, aplinkiniuose plotuose išlikę grindinio fragmentai, pavieniai 
akmenys. Per grindinį eina asfaltuotas takas. Netaisyklingai tašytais, įvairių gabaritų ir formų 
akmenimis grįstas prieplaukos šlaitas. Akmenys laikosi gana stipriai, tačiau jų tarpai užnešti žeme, 
vietomis auga žolė, vakarų pusėje prie šlaito auga medžiai, kurių šaknys skverbiasi į grindinį, 
vietomis jau įaugę į tarpus. Šlaito apačioje akmenys stambūs, maždaug 30x50 cm , aukštyn – 
mažėja, prie šlaito viršaus – apie 15x20 cm ir panašiai. Akmens riedulių grindinys Prieplaukos kr. 
rytiniame panduse – geros būklės, jis tvarkytas XX a. pabaigoje, kai buvo įrenginėjama betoninė 
Nemuno krantinė. Prieplaukos krantas, vakarinis pandusas, akligatvis buvo grįstas akmenimis, 
tačiau virš akmenų grindinio išlietas asfaltas. 

Rytuose esančioje aikštelėje atitvarą sudaro granitiniai keturkampio plano stulpeliai, sujungti 
metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis. Aikštelę supa granitinės plokštės, sutvirtintos metalinėmis 
kabėmis. Pati aikštelė apaugusi žole, kuri ištrypta. Aikštelėje vietomis išlindę čia augančių medžių 
šaknys. 

Prie rytinės aikštelės pastatytas mūrinis statinys, kuriame yra Nemuno upės vandens lygio 
matavimo įrengimai. Šlaitas, prie šio statinio išklotas blogos būklės betono plokštės, grindinys 
sunaikintas, gal po betonu fragmentiškai išlikęs. 

Projektiniuose pasiūlymuose, saugant teritorijoje esančius istorinius objektus, dangas, 
respektuojamas XIX a. antrosios pusės - XX a. tarpukario laikotarpio prieplaukos ir jos prieigų 
istorinis vaizdas. 
 
Kadangi šioje projekto stadijoje nėra žinoma, kokie teritorijos saugotini elementai bus 
restauruojami arba atkuriami, konkretiems objektams nėra numatyti restauravimo ar 
atkūrimo darbai, tik išaiškėjus, kokie saugotini elementai bus tvarkomis, juos būtina 
restauruoti arba restauruoti - atkurti, prisilaikant Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) 
reikalavimų, ir vadovaujantis LR įstatymais: 
 
 
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ BŪTINA PRISILAIKYTI, NUMATANT 
TVARKYBOS DARBUS 
 
Kultūros paveldo tvarkybos reglamentai: 
 

1. PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos projektų rengimo taisyklės; 
2. PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“; 
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3. PTR 2.12.01:2006 „Urbanistinės struktūros. Bendrieji reikalavimai“; 
4. PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“; 
5. PTR 2.02.01:2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“; 
6. PTR 2.03.01:2006 „Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ 
7. PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir konstrukcijų tvarkyba“ 
8. PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; 
9. PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“; 
10. PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“; 

 
 
Lietuvos Respublikos įstatymai: 
 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2004.09.   Nr. IX – 2452 (žin. Nr. 153, 2004); 
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 2001.11.08 Nr. IX –S8   2003.11.05 Nr. IX – 1780, 

2004.04.3  Nr. IX – 2215, 2006.10.31 Nr. 587   
 
 
 
SAUGOTINI ELEMENTAI:  
 

 Istoriniai XIX a. antrosios pusės prieplaukos gabaritai, pagal istorinę planinę medžiagą ir ikonografiją. 
 

 XIX a. antrosios pusės prieplaukos krantinės šlaitų plano konfigūracija ir nuolydžio kampas, 
nuvažiavimo panduso pločio gabaritai ir nuolydžio kampas, akligatvio ilgio ir pločio gabaritai, pagal 
istorinę medžiagą ir ikonografiją. 
 

 Istorinės prieplaukos plote išlikęs įvairių gabaritų padrikai išsidėsčiusių, nuo apie 0,15x0,15 m iki 
apie 0,30x0,30 m, nesudarantis konkretaus piešinio, netaisyklingos formos akmens riedulių 
grindinys.; 
 

 Nuvažiavimo panduse po asfalto danga išlikusi akmens riedulių danga, panduso kraštuose išlikęs 
akmens riedulių grindinys 
 

 Fragmentais išlikęs prieplaukos akmens riedulių grindinys; 
 

 Tašytų, netaisyklingos formos, įvairių gabaritų, nuo apie 0,20x0,30 m iki apie 0,40x0,60 m krantinės 
šlaitų grindinys; 
 

 Kvadratinio plano atitvarinės tvorelės stulpeliai – 13 vnt.; 
 

 Metalinės atitvarinės tvorelės 12 vnt., 
 

 Aikštelių granitinės karnizo plokštės, taisyklingo stačiakampio formos, - 42 vnt., -  2 kampinės 
užapvalinto plano formos; 
 

 Metalinės kabės karnizo plokščių jungties sutvirtinimui apie 40 vnt.; 
 

 6 - kampiai betoniniai atitvaros stulpeliai 251 vnt., atstatoma apie 9 vnt. sunaikintų stulpelių; 
 

 8 - kampiai betoniniai atitvaros stulpeliai – 25 vnt.; 
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 Betoniniai ir akmeniniai svoriai su metaliniais žiedais 23 vnt.; 
 

 Seni vertingi medžiai (įvertinus jų būklę) palei Prieplaukos kr. gatvę 18 vnt.; 
 

 Akmens riedulių grindinys ar jo fragmentai, išlikę Prieplaukos kr. g., nuvažiavimo panduse, 
prieplaukos teritorijoje po asfalto ar betono dangomis, vejoje; 
 

 Atkurtinas, pašalinant betonines plokštes šlaito grindinio plotas prie vandens matavimo stoties, kartu 
atkuriant čia buvusius tarpukario laikotarpio stulpelius (gabaritai parodyti brėžinyje).  
 
Numatyti statybos darbai kultūros paveldo vietovėje (žiūrėti atskirą brėžinį): trinkelių dangos 
šaligatvyje ir aikštelėje įrengimas, suoliukų įrengimas, žalios vejos tvarkymas, nepakenks 
saugotiniems elementams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekto dalies vadovė                                                    NKPA ekspertė Nijolė Steponaitytė 
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GRAFINIS PRIEDAS Nr. 1. SAUGOTINŲ ELEMENTŲ FOTOFIKSACIJOS 

 
F1. Riedulių grindinys su įduba vandeniui nutekėti Prieplaukos g. (S4) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18    

 
F2. Tašytų – skaldytų akmenų grindinys Prieplaukos g. (F2) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F3. Metalinės kabės granitinių karnizo plokščių tvirtinimui (S6) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F4. Metalinės kabės granitinių karnizo plokščių tvirtinimui (S6) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F5. Granitiniai tvorelės stulpeliai (S7, S9) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F6. Autentiški betoniniai stulpeliai (S8) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F7. Metalinė tvorelė (S9) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F8. Tašytų akmenų nuovažos panduso šlaito grindinys (S1, S8, S10, S18, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F9. Tašytų akmenų Prieplaukos g. šlaito grindinys (S1, S8, S11, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F10. Tašytų akmenų Prieplaukos g. šlaito grindinys (S1, S8, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F11. Taisyklingos keturkampės formos ir 12 – netaisyklingos formos tašytų akmenų siena (S9, S13, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F12. Netaisyklingos formos tašytų akmenų siena (S9, S13,) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F13. Svoriai laivams prikabinti 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F14. Svoriai laivams prikabinti 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F15. Svoriai laivams prikabinti (S18) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F16. Svoriai laivams prikabinti 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 
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F17. Profiliuotos Prieplaukos g. šiaurinės atraminės sienos profiliuotos karnizų plokštės (S8) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 

 
F18. Profiliuotos Prieplaukos g. pietinės atraminės sienos profiliuotos karnizų plokštės 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18  
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F19. Santakos pylimas (S2, S3, S15) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-11-20 

F20. Prieplaukos plano konfigūracija ir nuolydis (S1, S15, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-11-20 
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F21. Prieplaukos plano konfigūracija ir nuolydis (S8, S15, S18, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-11-20 

 
F22. Prieplaukos plano konfigūracija ir nuolydis (S8, S18, S19) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-11-20 
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F23. XIX a. II p. tašytų akmenų Prieplaukos g. šlaito grindinys po amfiteatru (atkarpoje nuo A iki B) (S12,                     

S16, S17) Fotografavo T.Rimas. 2016-08-04 

 

F24. XIX a. II p. istorinės prieplaukos gabaritų liekanos su riedulių danga, dangos fragmentai, išlikę                       

grindinio fragmentai po asfalto danga (S12, S16, S17) 

Fotografavo J.Ragauskienė. 2016-10-28 
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F25. XIX a. II p. tašytų akmenų nuogrinda prie atraminės sienos (Aleksoto g. nusileidimas link Nemuno) 

Fotografavo N.Steponaitytė. 2016-10-18 (S14) 
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GRAFINIS PRIEDAS Nr.2. ISTORINĖS NUOTRAUKOS 

 
Nr. 1. XIX a. II p. šaltinis: interneto ištekliai 

...........................................................................................................................................................................    

 

 
Nr. 2. XIX a. II p. šaltinis: interneto ištekliai 

...........................................................................................................................................................................    
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Nr. 3. šaltinis: interneto ištekliai 

 

 
Nr. 4. XIX a. II p. šaltinis: interneto ištekliai 

...........................................................................................................................................................................    
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Nr. 5. XIX a. II p. šaltinis: interneto ištekliai 

 
Nr. 6. šaltinis: interneto ištekliai 
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Nr. 7. šaltinis: interneto ištekliai. 
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Nr. 8. šaltinis: interneto ištekliai 
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Nr. 9. šaltinis: interneto ištekliai 

..........................................................................................................................................................................    
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Nr. 10. šaltinis: interneto ištekliai  

 
Nr. 11. šaltinis: interneto ištekliai. 

..........................................................................................................................................................................    
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Nr. 12. šaltinis: interneto ištekliai 
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Nr. 13. šaltinis: interneto ištekliai 

.........................................................................................................................................................................    



Kauno miesto Nemuno ir Neries Santakos parko sutvarkymo 
SAUGOTINŲ ELEMENTŲ NUSTATYMAS IR TERITORIJOS TVARKYMAS 2017 

 

 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas LT-44304, tel.: +370 37 220146, el.p.: info@kaunoplanas.lt 
 

26 

 

 
Nr. 14. XIII a. piešinys šaltinis: interneto ištekliai 
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............................................................................................................    

 
Nr. 15. šaltinis: interneto ištekliai 
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Nr. 16. 1979 m. šaltinis: iš lankstinuko „Kaunas“ 

..........................................................................................................................................................................    
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GRAFINIS PRIEDAS Nr.3. ISTORINIAI BRĖŽINIAI 

 
Nr. 1. XIV a. šaltinis: internetiniai ištekliai 

...........................................................................................................................................................................    

 
Nr. 2. XVI a. pab., šaltinis: internetiniai ištekliai. 
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Nr. 3. 1871 m. šaltinis: internetiniai ištekliai 
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Nr. 4.  šaltinis: internetiniai ištekliai 

...........................................................................................................................................................................    
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Nr. 5. XIX a. pab. šaltinis: internetiniai ištekliai. 
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...........................................................................................................................................................................    

 
Nr. 6. XIX a. pab., šaltinis: internetiniai ištekliai.  



Kauno miesto Nemuno ir Neries Santakos parko sutvarkymo 
SAUGOTINŲ ELEMENTŲ NUSTATYMAS IR TERITORIJOS TVARKYMAS 2017 

 

 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas LT-44304, tel.: +370 37 220146, el.p.: info@kaunoplanas.lt 
 

31 

 

 
Nr. 7. XIX a. pab. šaltinis: internetiniai ištekliai 

 

 
Nr. 8. XX a. pr. šaltinis: internetiniai ištekliai.......... 
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Nr. 9. XX a. pr. šaltinis: internetiniai ištekliai  

 

 
Nr. 10. 1928 m.,. šaltinis: internetiniai ištekliai. ...................................................................................... 
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Nr. 11. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas. 

:...........................................................................................................................................................................    

 

 
Nr. 12. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas. 

:...........................................................................................................................................................................    
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Nr. 13. 1947 m., XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas. 

:...........................................................................................................................................................................    

 
Nr. 14. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas.  
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Nr. 15. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas. 

:...........................................................................................................................................................................    

 
Nr. 16. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas. 
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Nr. 17. XX a. tarpukaris, šaltinis: NŽT archyvas.  

: 

Nr. 18. ~1980m. šaltinis: NŽT 

archyvas............................................................................................................................................................................    
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Planuojamos teritorijos ribos

Betonas

Betono danga ( )

Akmens grindinys

Veja

Fotofiksacijos vietaF1

KAUNO MIESTO NEMUNO IR NERIES SANTAKOS PARKO
Atest. Nr.

PV V.PaipalasA259
3502 PDV

KAUNO PLANAS

Kauno miesto

LT-44304 Kaunas
Lietuva

Tel.: 8 37 220 146
Faksas: 8 37 337 774

1303

 NU

2017 02

Objektas:

Kauno miesto savivaldyb
Stadija
SSP 1 1

Mastelis Lapas
M 1:200429-54-SSP-PP-4

ARCH
ARCH

2017 02
2017 02
2017 02T.Rimas

PASTABA:

KAUNO MIESTO NEMUNO IR NERIES SANTAKOS PARKO  SUTVARKYMO PROJEKTAS
                                                                                 

 NU
M 1:200

ATP2096

XX a. tarpukario saugoma santakos teritorijoje einan o pylimo vieta

(S3) SAUGOMA

XIX a. II p. saugomas istorin  prieplaukos 
krantin  pylimo a  nuolyd o kampas

(S2) SAUGOMA

XIX a. II p. istorin  prieplaukos py  plano
kon acija

(S1) SAUGOMA

XIX a. II p. ried  grindinys su duba vandeniui
n  Prieplaukos g.

(S4) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  grindinys Prieplaukos g.

(S5) SAUGOMA

XIX a. II p. metalin  kab  granitin  karnizo
plo  tvirtinimui

(S6) SAUGOMA

XIX a. II p. granitiniai tvo  stulpeliai (100x55x55 cm)

(S7) SAUGOMA

90x180x4 cm)

(S9) SAUGOMA

XIX a. II p. betoniniai atitvaros stulpeliai (90x20x20 cm)

(S8) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  nuova os panduso
aito grindinys

(S10) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  Prieplaukos g
grindinys

(S11) SAUGOMA

XIX a. II p. betoniniai atitvaros stulpeliai
(90x20x20 cm)

ATKURIAMA

grindinio danga)

ATKURIAMA

(S19) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  sienos

(S13) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  nuogrinda prie
atramin  sienos (Aleksoto g.
nusileidimas link Nemuno)

(S14) SAUGOMA

(akmeniniai ir betoniniai)

(S15) SAUGOMA

XIX a. II p. akmens ried  dangos fragmentai

(S17) ATKURIAMA

XIX a. II p. istorin  prieplaukos gaba  liekanos
su ried  danga

(S16) SAUGOMA

XIX a. II p. ta  akmen  Prieplaukos g. aito
grindinys po amfiteatru (atkarpoje nuo A iki B)

(S12) SAUGOMA




