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Kur slepiasi „loftų“ kvartalų potencialas? Tarpuose tarp pastatų. Šiandien buvusių 
pramoninių kvartalų tuštumos yra niekieno, o tuo pat metu ir visų teritorija. Parkavimo vietos, 
žolė, medžiai, kiemai ir takai - viskas sulipę į beformį asmeninių interesų debesį. Tai 60 000 
kvadratinių metrų dydžio popieriaus lapas kuris prašosi sutvarkomas ir užpildomas 
prasmingu turiniu. Sunku tikėtis, kad kažkas kitas, o ne kvartalo naudotojai sutvarkys šią 
aplinką, todėl siūlome jiems nei daug nei mažai - tiesiog susitarti. Kad tartis būtų lengviau 
pirmiausia reikės nusistatyti žaidimo taisykles. Mes pabandėme jas užrašyti, bet tikrąsias 
taisykles kuria gyventojai ir tik jie gali šį darbą pabaigti. 
 
Taisyklė A 
Kvartalų užstatymas 
“Penkiukės” ir “Elfos” kvartalai jau dabar  yra tankiai užstatyti. Jie yra suformuoti kaip 
griežtos, pramoninės teritorijos, todėl erdvės plėtrai čia beveik nėra, o radikaliai keisti 
užstatymą - netikslinga. Nemaža dalis čia esančio užstatymo yra pramoninio teritorijos 
gyvavimo etapo dalis ir šis charakteris turėtų būti išsaugotas, o kur reikia pastatai turėtų būti 
pritaikyti naujoms funkcijoms. Čia besikuriantys gyventojai yra suinteresuoti savo turimos 
pastato dalies priežiūra, pastebimi pirmieji teigiami pokyčiai ir iš apačios kylančios (“bottom 
up”) kūrybingų žmonių iniciatyvos.  
 
Tarp Naugarduko ir Kauno gatvių įsiterpęs kvartalas yra kitoks - užstatymas fragmentiškas, 
vidaus ir išorės erdvės neturi griežtų ribų. Didelę dalį teritorijos sudaro tušti plotai arba 
mažaaukščiai senojo medinio užstatymo fragmentai. Tai viena iš vietų, kur “bottom up” 
modelis yra sunkiai tikėtinas, bet yra išlikusi galimybė formuoti naują užstatymą ir taip 
pritraukti papildomas funkcijas ir investicijas. Stambieji vystytojai kartu su miestu turėtų 
suformuoti naują kvartalo veidą, jį sutankinti ir mainais sukurti visam Aukštamiesčiui skirtą 
rekreacinę viešąją erdvę su smulkiai komercijai ir paslaugų sektoriui pritaikytais pirmaisiais 
pastatų aukštais (kavinės, parduotuvėlės, galerijos). 
 
Taisyklė B 
Erdvių tipai 
Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje nėra į rajono gyventojus ir aplinkinę kaimynystę 
orientuotų viešųjų erdvių. Kvartalų perimetru esančios gatvės yra vieša erdvė, bet tai tik 
triukšmingos tranzitinės erdvės kuriose nėra galimybių pasivaikščioti, sustoti, prisėsti. 
Kvartalų vidus šiuo metu yra pusiau viešas, čia kuriasi smulkusis verslas ir kūrybinės 
dirbtuvės, juntama privatesnė atmosfera. Dėl didelio tankumo pusiau privačios erdvės yra 
išlikę tik vidurinio kvartalo kiemuose arba loftuose ant stogų, bendrose namo terasose. 
Pusiau privačių erdvių, kuriomis naudojasi tik vieno ar kelių namų gyventojai galėtų būti 
daugiau, jos ir toliau gali kurtis ant šiuo metu neeksploatuojamų pastatų stogų, pramoninių 
pastatų viduje ar uždaresnėse kvartalo kertelėse.  
 
Pusiau viešų erdvių kuriomis naudojasi viso kvartalo bendruomenė ir kvartalo lankytojai 
teritorijoje netrūksta, bet nėra išnaudojamas visas jos potencialas, erdvė naudojama 
chaotiškai, nėra sutvarkyta. Labiausiai juntamas visiškai viešų, į platesnį naudotojų ratą 
orientuotų erdvių trūkumas.  Buvusiuose pramoniniuose kvartaluose sunku būtų įrengti 
kokybišką viešą erdvę skirtą ne tik kvartalo naudotojams, bet ir platesniam Naujamiesčio 
gyventojų ratui, todėl nelieka nieko kito, kaip tik kvartalo tarp Naugarduko ir Kauno gatvių 
centre suformuoti miestietiško charakterio linijinį parką. Parke turėtų dominuoti žaliosios, 
rekreacinės erdvės, pirmuose aukštuose kurtis visuomeninės įstaigos.  
 
 
 



Taisyklė C 
Erdvės struktūra 
Kvartalų vidaus erdvės neturi aiškios funkcijos ir prioritetų, todėl lankytojas jaučiasi tarsi 
labirinte. Siekiant aiškesnės erdvių struktūros gyventojai turėtų sutarti kurioje teritorijos 
vietoje jie norėtų matyti aikštę, kur įrengti žalią skverą, kur sutvarkyti vidinę gatvę, o kur 
įrengti patogų ir saugų taką. Kiekvienas “loftų” kvartalas turėtų turėti bent vieną aikštę, nes 
ten galima susitikti, nes joje gali vykti skirtingi renginiai, aplink ją efektyviau veikia komercija. 
Kiekvienas kvartalas turėtų turėti bent vieną žaliąją zoną (skvera, parką ar žalią kiemą), nes 
vietos gyventojai turi rasti vietą kur atsikvėpti. Kiekvienas kvartalas turi turėti vidines gatves ir 
takus, kad žmonės ir automobiliai galėtų patogiai judėti, o lankytojai nepasiklystų.  
 
Kvartalo įvaizdį formuoja erdvės akcentai kuriais gali tapti meno kūriniai, miesto baldai, 
ženklai ir mažoji architektūra. Kiekvienas kvartalas turėtų turėti savo pagrindinį akcentą - 
vienos iš viešųjų erdvių simbolį prie kurio norisi susitikti. Visas Aukštamiestis turėtų turėti 
savo simbolį - ženklą kurį puikiai žino miestiečiai. Kiekvienas kvartalas turi turėti aiškius 
įėjimus į kvartalo vidų. Simboliniai vartai padeda orientuotis atvykstantiems, kviečia užeiti, 
bet taip pat jie žymi ribą kurią kirtęs patenki į vidinį “loftų” pasaulį. Įėjimai į kvartalus turi tapti 
atpažįstamais, o ten, kur trūksta skersinių jungčių - reikia atverti naujus praėjimus 
leidžiančius judėti patogiai, judėti ten kur išties norisi.  
 
Taisyklė D 
Susitarimų laukas 
Tikrąsias taisykles nustato gyventojai, todėl visa tai, kas supa pastatus, yra susitarimų 
laukas. Mes galime tik spėlioti, ko išties nori vietos naudotojai, todėl architektai turi 
pasitraukti į šalį. Susitarimų laukas tai visa kvartalo erdvė nuo gatvės iki gatvės. Visa ši 
teritorija yra tarsi žaidimo lenta, o sprendimus priima bendruomenė. Kad žaisti būtų lengviau 
mes suskaidėme “Susitarimų lauką” į segmentus nepaisančius nei sklypų nei fizinių ribų. 
Kiekvienas iš beveik 10 000 segmentų turi savo adresą kurio numeracija prasideda viso 
rajono pagrindinėje viešojoje erdvėje - Aukštamiesčio linijiniame parke. Kiekvienas laukelis - 
tai 2.5x2.5 m dydžio kvadratas,  kurį reikia sutvarkyti. Kiekvienas langelis turi savo 
šeimininką kuris juo rūpinasi ir ieško sutarimo su kaimyninių langelių valdytojais - visais 
likusiais kvartalo gyventojais.  
 
Šioje vietoje jau dabar kuriasi kūrybingi žmonės kurie, reikia tikėtis, ir savo aplinką sutvarkys 
kūrybingai. Hipotetinis “Susitarimų laukas” yra platforma, leidžianti gyventojams susitikti ir 
kartu spręsti, kokia turėtų būti jų gyvenamoji aplinka. Kiekvienas gali turėti savo dėlionės 
versiją, kiekvienas gali siūlyti savo viziją, bet vienas žmogus gali pakeisti tik tuos laukelius, 
už kuriuos jis pats yra atsakingas. Tuo tarpu bendruomenė veikdama kartu gali sukurti 
didesnę vertę, realizuoti kompleksiškesnius sprendimus. Kiekviename kvartale 
individualizmas ir bendruomeniškumas turi atrasti pusiausvyrą, kiekvienoje bendruomenėje 
turi įsivyrauti sutarimas.  
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