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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
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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
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SANTAKOS PARKO ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS RAIDOS APŽVALGA 

 

Archeologinio ir gamtinio paveldo aspektai 

Santakos parko zona formavosi natūralioje periodiškai užliejamoje salpinės terasos 

žemumoje. Remiantis archeologinių tyrimų duomenimis teigiama, kad senaisiais laikais (iki 

įsikuriant miestui) buvo gyvenama įvairiose žemutinės upių salpinės terasos vietose, tačiau 

dabartinio Santakos parko zonoje jokių sodybų pėdsakų nebuvo aptikta1. Į upių santaką vedanti dab. 

Santakos gatvė susidarė XV a., ji baigėsi ties nedideliu šlaitu, kuris ribojo miesto teritoriją. Bene iki 

XVI a. čia buvo upių santakoje susiformavusi sala, o rytiniu jos kraštu ėjo dumblu ir nuosėdomis 

užnešta protaka, suformavusi apie 3 m aukščio šlaitą, kuri ir apibrėžė vakarinę miesto ribą2, o tuo 

pačiu ir užstatytos miesto teritorijos ribą. Tyrimų metu čia atrastos XV a. vienuolyno tvoros 

liekanos, o protaka palaipsniui užverčiama to meto buitinėmis atliekomis. XX a. 9 dešimtmetyje 

Santakoje buvo daromi geologiniai gręžiniai, tačiau juose nebuvo rasta aiškesnių archeologinio 

sluoksnio liekanų. 

Minėtą santakos padėtį – nepastovus, sąnašinių sluoksnių kaitoje performuojamas 

paviršius – galime matyti iš istorinių miesto planų. XVIII a. planuose (1774, 1776, 1796, 1797, 

XVIII a. pb. santakoje sausuma apibrėžiama ne daugiau nei ½ jo apimtimi, t.y. nurodomas 

užliejamos žemumos plotas už užstatytos miesto teritorijos, toliau tęsiasi protakos ir 2-3 salos3. 

Gana panašiai, bet detaliau, padėtis apibūdinama ir 1776 m. bernardinų valdų plane4. Čia už 

bernardinams priklausiusių pievų ir daržų (siekusių maždaug dab. stadiono vakarinę ribą) būta 

protakos, o Neries pusėje gana nemažos salos.  

Visa ši apžvalga liudija, kad santakoje būta žemumos, kurioje nebuvo susidaręs pastovus 

paviršius, bet skirtingais šimtmečiais jis kito priklausomai nuo upių vandeningumo. 

Mitologinėje plotmėje pateikiama informacija apie tai kaip Krivių Krivaitis, bėgdamas nuo 

kryžiuočių, įsikūrė Nevėžio ir Nemuno santakoje, o vėliau Kernavėje5. Mitologinė tradicija mini 

Aleksote buvusią meilės deivei Mildai skirtą šventvietę, greta Praurimo kalno, vėliau pervadinto 

Linksmadvariu - Veselovo6. Ten pat aprašomas kitas padavimas mini šventąjį mišką – Gojų upių 

santakoje, kuriame veisti juodieji varnai. Gojumi santaka minima ir viduramžių Kauno istoriniuose 

šaltiniuose, bet istoriniame kontekste nurodoma, jog čia Nemuno ir Neries pakrantėse balintos 

miesto audėjų drobės. Tuo tarpu Marvelės apylinkėse, upelio slėnyje XIX a. pr. dar būta žemės 

įrenginių supamų šimtamečių ąžuolų. Ši šventvietė sieta su mirusiųjų deginimo apeigomis7. 

                                                 
1 Bertašius, M. Dingęs miestas. Viduramžių Kaunas archeologinių tyrimų duomenimis, 2013, Kaunas: KTU leidykla. 
2 Ten pat, p. 122. 
3 Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p., 2007, Kauno apskrities archyvas. 
4 Bertašius, M: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1791; Almonaitis, V., Almonaitienė, J. Kauno senamiestis, 
2015, Kaunas: keliautojo žinynas.  
5 Žyvopisnaja Rossija. Otečestvo naše v jego zemelnom, istoričeskom, plemenom, ekonomičeskom y bytovom 
značenii..., t. 3, S.-Peterburg, Moskva, 1882; Adomas Honoris Kirkoras, Lietuva nuo seniausių laikų iki 1882 metų, 
Vilnius: Mintis, 1995 
6 Ten pat, p. 174. 
7 Материалы для географий и статистики Россий собранные офицерами Генерального штаба. Ковенская 
губерния, 1861, Санкт-Петербург 



Greičiausiai, ši vieta galėtų būti siejama su neseniai tyrinėto priešistorinio Marvelės kapinyno 

aplinka. XIX a. šaltiniuose nurodoma, kad artimose apylinkėse dar būta bent keturių vietų – siejamų 

su vietovardžiais Romainiai ir Okainiai, – kuriose anksčiau būta pagoniškų šventviečių, o dabartinio 

Dievogalos kaimo apylinkėse (Zapyškio sen.) būta pagrindinės šventvietės. Kryžiuočių 

metraštininkas Petras Dusburgietis kronikoje mini Romainius. Romainių kaimas buvo laikomas 

šventuoju, ši pagoniškojo kulto vieta ir Šventasis miškas lokalizuojami dab. Romainių (Kauno 

dalis) apylinkėse8. Tad turima medžiaga apie mitologines vietoves nepatvirtina santakoje buvus 

šventvietę.  

Istorinės žinios  

Istoriniuose šaltiniuose pakanka informacijos apie kryžiuočių pilies statybą pačioje upių 

santakoje. Pagal Vygando Marburgiečio kroniką9 (Wigand von Marburg), Marienverderio pilis 

kryžiuočių Ordino pastatyta santakos smaigalyje, manoma tuo metu buvusioje saloje, 1384 metais. 

Ši pilis buvo puikiai įtvirtinta, sienų storis siekė 10 pėdų (t.y. apie 3 m viršuje). Tų pačių metų 

rudenį lietuviai vedami Skirgailos apgula pilį. Puolantieji ir besiginantys panaudojo įvairią kovos 

įrangą – svirtines akmensvaides (blidas), bombardas, nedidelius artilerijos pabūklus (piksidas), 

sienodaužius. Kaip rašo kronikininkas, ten būta žemutinės pilies ir įtvirtinto bokšto. Torunės analų 

žiniomis, dalis pilį užėmusių lietuvių žuvo pilyje užsidegus parako sandėliui.  

Istorikas V. Almonaitis nurodo, kad tai būta galingos, toliausiai rytuose pastatytos mūrinės 

Ordino tvirtovės10. Jos statyba truko 4 savaites. Šios pilies pavadinimas – Marijos sala 

(Marienverderis), – kad ji stovėjusi santakos saloje. Dar tiksliau pilies vieta apibūdinta Johano 

Pusilgės (Johan von Posilge) kronikoje, kurioje rašoma, kad ji yra „prie Neries [...] priešais miestą, 

kur Kauno pilis stovėjo, vienoje saloje“. Istorikas J. Oksas taip pat yra nurodęs, jog pilis stovėjo 

Neries žiočių saloje11.  

Apibendrinant galima pažymėti, jog XVIII a. pabaigos žemėlapiuose matyti, kad tuo metu 

Neries ir Nemuno santaka atrodė visai kitaip nei dabar. Tuo metu joje buvo dvi salos – viena 

didesnė, kita mažesnė12. Tad yra didelė tikimybė, kad Neries pakrantėje, prie pat upės žiočių, po 

sąnašų sluoksniu tebeglūdi Marienverderio mūrų likučiai. Šis istorinis faktas, atspindintis aršią 

lietuvių gynybą prieš puolančius kryžiuočius, galėtų būti aktualizuotas parko tvarkymo metu. 

Mindaugas Bertašius   

 

KTU, Filosofijos ir psichologijos katedros vyriausias mokslo darbuotojas, 

Nekilnojamų kultūros vertybių vertinimo tarybos ekspertas 

                                                 
8 Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika, 1985, Vilnius: Vaga. 
9 Vygandas Marburgietis. Naujoji Prūsijos žemės kronika, 1999, Vilnius: Vaga.  
10 Almonaitis, V: http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/santaka-saugo-nepelnytai-pamirstos-
marienverderio-pilies-liekanas-647766; taip pat ruošiamas spaudai straipsnis Acta Baltico – Slavica, 41 tęstiniame 
leidinyje. 
11 Oksas, J. Kauno miesto raida, 1995, Kaunas. 
12 Kauno miesto planai 2007, p. 7–10 
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ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

 Teritorija 

Vieta 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 Lietuvos Respublika, 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 parko 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 (dažnai 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 yra 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, reikalingas 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 parkas 
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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 (rekonstrukcijos) 

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 ir funkcinė teritorijos koncepcija 

 

Pagrindiniai projektiniai pasiūlymai: 

• Pagrindinio parko tako esamą asfalto dangą siūloma renovuoti (asfalto danga su įspaustais 

akmenukais). Įrengti suoliukus, šiukšliadėžes palei pagrindinį taką (akmens riedulių danga 

po suolais). Taip pat apšviečiant medžius kurti jaukias erdves palei pagrindinį taką tamsiuoju 

paros metu. Taip pat parke yra numatomos teritorijos laikinoms šviesos instaliacijoms (upių 

santakoje, Neries pakrantėje, prie pagrindinio tako linkio, Nemuno krantinėje prie Vytauto 

bažnyčios ir kt. (žr.brėžinį)). 

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

dangas. Upių santakoje siūloma akmens riedulių kompozicija - galimybė atsisėsti - pereinanti 

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

akmens rieduliai – galimybė atsisėsti ir mėgautis gamtos panorama). 

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

takai. Stadiono pietinė dalis “pakeliama aukščiau“ ~4m siekiant išlaikyti didesnį atstumą nuo 

sklypo ribos ir projektuojant patogius dviračių ir pėsčiųjų takus, kurie nesidubliuotų su esama 
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stadiono pietine dalimi. Atnaujinama stadiono prieigose esančio šaligatvio, priešais 

Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklą (kurį siūloma apšviesti) danga (tamsaus betono 

trinkelių danga), įrengiami suoliukai. Šioje atkarpoje esantys betono trinkelių ir asfalto 

pėsčiųjų takai siūlomi apšviesti žemais šviestuvais (neužstojant senamiesčio panoramos). 

• 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 stovai ir kt.), 

netoliese numatyta vieta įrengti viešus tualetus (siūlomi paruošti gaminiai, tualetai “savaime 

nusivalantys“, nereikalaujantys pastovios priežiūros), vandens atsigėrimo įrenginys. 

Planuojamas naujų žaidimų ir sporto įrenginių apšvietimas. 

• Prie riedučių parko siūlomos įrengti krepšinio aikštelės ir surenkamos lauko tribūnos, taip pat 

planuojamas jų apšvietimas. Šiaurinėje riedučių parko dalyje numatoma vieta buferiniam 

želdynų apsodinimui. Taip pat netoli krepšinio aikštelių siūlomas įrenginys su WI-FI, galimybe 

prisipūsti padangas, išsikviesti pagalbą ir kt. paslaugomis. 

• 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. 

• Prie pagrindinio parko tako puslankio (nuo kur veda takai link upių santakos) puslankiu 

išdėstomi dvipusiai parko suolai, (po jais, kaip ir prie viso pagrindinio tako, siūloma akmenų 

danga). Žemiau  nuo pagrindinio tako link upių santakos sutvarkomas reljefas išardant 

akmens sienutes, dalį sienučių užpilant gruntu ir formuojant organiškos formos aikštelę 

išsaugant viduryje augančius medžius.  

• 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.), akmens 

grindinio šlaitus siūloma pašviesti išryškinant šlaitų reljefą. 

• Siūloma remontuoti amfiteatrą Nemuno krantinėje atskiru projektu, šalia kurio yra numatoma 

teritorija, kurioje esant poreikiui numatyta įrengti paviljoną visuomeninės / komercinės 

paskirties objektams. 

• 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. 

• Siūloma atnaujinti / remontuoti dalį Prieplaukos kr. ir Santakos gatvių atnaujinant dangas, bei 

šaligatvius. 

 

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

sprendžiama Techninio projekto metu Paveldo tvarkybos darbų dalyje. 
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Upių santakos vystymo koncepcija 

 

Pav. 3.  Nemuno ir Neries upių santakos esama situacija: 

takas skurdžios būklės, nėra galimybių atsisėsti, 

 

Pav. 4.  Nemuno ir Neries upių santakos vystymo koncepcija: praplatinti, atnaujinti esamo tako 

dangą; sukurti organišką akmens riedulių kompoziciją (su galimybe atsisėsti) pereinančią į esamą 

akmenukų pakrantės dangą. 
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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. 

 

Pav. 5.  Nemuno krantinės esama situacija 

 

Pav. 6.  Nemuno krantinės sutvarkymo projektiniai pasiūlymai 
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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. Taip pat yra numatoma apšviesti 

naujas žaidimų ir sporto aikšteles, popiežiaus paminklą, pėsčiųjų takus palei stadioną. 

 

      

Pav. 7.  Popežiaus Jono Pauliaus II paminklo apšvietimo preliminari koncepcija 

(tikslinama techninio projekto metu) 

Pav. 8.  Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko ir prieigų erdvių apšvietimo 

projektiniai pasiūlymai 
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Apžvalgos aikštelė prie Vytauto bažnyčios 

Pav. 9.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietvakarių pusės. 

 

Pav. 10 Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 
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Pav. 11.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš  rytų pusės. 

 

Pav. 12.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš vakarų pusės. 
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 Pav. 13.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės vakarų pusės 

 

Apžvalgos aikštelė priešais riedučių parką 

Pav. 14.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. 
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 Pav. 15.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 

 

 

Pav. 16.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietryčių pusės. 
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Pav. 17.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės rytų pusės. 

Žaidimo ir sporto įrenginių aikštelė 

 

Pav. 18.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 
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Pav. 19.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 

 

Pav. 20. Daugiafunkcis laipiojimo tinklas žaidimų ir sporto aikštelėje. 
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Sporto aikštelių kompleksas 

 

Pav. 21.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio. 

 

Pav. 22.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio 
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Pav. 23.  Aikštelių vaizdas ateinant iš parko. 

 

Pav. 24.  Aikštelių vaizdas ateinant nuo Prieplaukos krant. 
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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. Praretinus nustelbtus ir invazinius medžius, ateityje numatomas pagal poreikį 

želdinių atsodinimas.  

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. 25.  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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Siūlomi pėsčiųjų takus prie stadiono, popiežiaus 
skulptūros apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 

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 – šviesiai ruda – pilkšva. 
Matmenys – 1805x700x810 h mm 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 prie krepšinio aikštelių netoli 
pagrindinio tako.  
Kiekis  – 1 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V15. 

 

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). 
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Stadiono susidėvėjusi asfalto danga keičiama gumos 
danga. Gumos danga taip pat įrengiama naujoje žaidimų 
ir sporto zonoje. Stadiono bėgimo dangos spalva  - 
tamsiai žalia, žaidimų aiktelių – tamsiai pilka/juoda 
(spalvas tikslinti techninio projekto metu) 
 

 
 

Esamą krantinės šlaitų akmens grindinio dangą siūloma 
apšviesti šviestuvais nuo šlaito viršaus išryškinant 
dangos faktūrą.  
 

 
 

Krantinėje atnaujinama (restauruojama) vietose išnykusi 
buvusi akmens grindinio danga 

 
 

Esamus savaiminius išmindžiotus gruntinius takus 
numatoma praplatinti ir atnaujinti dangą.  
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Tamsaus pilko betono trinkelių be nuožulų danga 
(siūloma atnaujinant šaligatvių dangas Prieplaukos 
krantinėje ir prie Popiežiaus paminklo, bei įrengti 
apžvalgos aikštelėse prie Vytauto bažnyčios ir priešais 
riedučių parką). 
 
 

 

Naujus ir esamus parko takus siūloma įrengti asfalto 
danga, pagrindinį parko taką (ant pylimo) siūloma 
atnaujinti asfalto danga su įspaustais akmenukais (visas 
dangų įrengimo detales tiklsinti techninio projekto metu) 

 

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. 
 

 

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