
Paleko ARCH studija + UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai 
 
 
„Trys didžios idėjos yra pažinimo idėja, bendravimo idėja, gerovės idėja.  
Visos jos tarnauja troškimui būti, išreikšti save.  
Tai galbūt ir yra gyvenimo prasmė.“ 

Louis I. Kahn 

 
KITAS KRANTAS 

 
Istorinė Kauno esmė glūdi upių santakoje. 
 
Urbanistinė – landšafto idėja:  

Kalnas skiria miestą. Upių santaka jungia miestą. 
 
„Lituanica“ teritoriją identifikuojame kaip kairiojo Neries kranto dalį. 

Kranto, kuriame gimsta naujas, pailgo plano tarsi upė miestas. 
„Lituanica“ teritorija – naujo miesto santaka su senuoju miestu. 

 
„Lituanica“ teritorijos koncepcija:  
Esminės miesto institucijos – gatvė, aikštė ir kiemas – jungiamos į 

susipynusią erdvių seką. 
Skirtingos šių erdvių funkcijos papildo viena kitą, tačiau žmogus visada 

gali pasirinkti norimą privatumo laipsnį. 
Teritorija padalinta į du segmentus: gyventojai įsikuria didesnėje 

kvartalo dalyje prie senamiesčio, biurai – prie transporto žiedo.Tokiu 
būdu vakarais ir šventadieniais biurai gyventojams tampa ekranu nuo 
transporto triukšmo. 

Pirmuose teritorijos aukštuose įsikuria smulki komercija (*sąrašas 
pridedamas). Ši komercija tarsi donorai užpildo nedideles aikštes – 
gatveles – kiemus. 

„Lituanica“ teritorija įgarsinama dviem akcentais. 
Naujas traukos taškas – teritorijos ženklas ir simbolis – meno ir 

šiuolaikinių komunikacijų centras. Jo plokštumose projektuojama 
informacija kuria šviečiančio dinamiško, 24 valandas gyvo centro įvaizdį ir 
yra matoma iš svarbių miesto taškų.  

Būsimąjį pėsčiųjų tiltą žymi vertikalus akcentas su apžvalgos aikštele. 
Ji leistų pamatyti penktąjį miesto fasadą ir unikalų landšaftą. 

 
*  Kioskas. Knygynas. Kavinė. Grožio salonas. Galerija. Baseinas. Pirtis. Notaras. Juvelyrinė. 
Raštinės reikmenys. Siuvykla. Žaislų parduotuvė. Amatų dirbtuvės. Arbatinė. Vaikų dienos 
centras. Paštas. Sriubinė. Parduotuvė. Vaistinė. Blyninė. Siuvenyrai. Žolininkė. Drabužių 
parduotuvė. Oratorinio meno kursai. Avalynės parduotuvė. Vieši tualetai. Kebabinė. Informacijos 
centras. Kino teatras. Masažo salonas. Sporto klubas. Drabužių valykla. Soliariumas. Odontologijos 
kabinetas. Lažybų punktas. Drabužių nuoma. Restoranas. Antikvariatas. Meksikiečių kalbos kursai. 
Naminių gyvūnėlių gydykla. Laikrodžių taisykla. Zoo prekės. Eotinės prekės. Vyninė. Optika. 
Komisas. Kopijavimo centras. Naktinis klubas. Bankas. Avalynės taisykla. Vertimų biuras. 
Dailininkų reikmenys. Rėminimo dirbtuvės. Kepyklėlė. Jogos centras. Vaizdajuosčių nuoma. 
Valgykla. Biliardinė. Vairavimo mokykla. Kazino. Fotoatelje. Ekologiškos prekės. Kelionių agentūra.  


