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Šių metų sausio mėnesį prasidėjo Steigiamojo Seimo 
aikštės ir gretimų teritorijų urbanistinio vystymo 
galimybių studijos rengimo darbai. 

Galimybių studijos tikslas – pasiūlyti efektyvias ir 
racionalias gaires teritorijai vystyti, kurios galėtų tapti 
pagrindu organizuojant Steigiamojo Seimo aikštės 
regeneracijos architektūrinės idėjos konkursą.

Galimybių studijos uždaviniai:

Interesų  koordinavimas - Išsiaiškinti vietos 
bendruomenių poreikius, įtraukiant verslininkų 
asociacijas, gyventojų atstovus, miestokūros 
ekspertus, gretimų teritorijų suinteresuotąsias grupes.

Susisiekimo sistema - Naudojantis kitų Europos 
miestų patirtimi siūlyti galimas transporto mazgo 

pertvarkymo kryptis. Dėmesys turi būti skiriamas 
sprendiniams, gerinantiems pasiekiamumą įvairiomis 
judėjimo priemonėmis, sukuriantiems žmogui 
draugiško mastelio gatvių profilius. Papildomai 
pateikti dviračių ir automobilių statymo planuojamoje 
teritorijoje ar jos prieigose pasiūlymus.

Viešoji erdvė - Išanalizuoti ir pasiūlyti analizuojamos 
teritorijos viešųjų erdvių (aikščių, skverų, gatvių, 
pėsčiųjų takų ir pan.) vystymo gaires.

Teritorijos vystymas - Išanalizuoti galimas 
Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų vystymo 
galimybes, identifikuoti egzistuojančias problemas ir 
grėsmes, siūlyti įvairius vietos programos turtinimo 
scenarijus tam, kad būtų užtikrinta gyvybinga teritorijos 
regeneracija.

Informacijos rinkimas ir analizė

GALIMYBIŲ STUDIJOS VYKDYMO METODOLOGIJA

• Pirmas ekspertinis susitikimas (2017-02-22)
• Susitikimas su gyventojais ir vietos verslininkais 

(2017-02-23)
• Vertybių, prioritetų ir atspirties taškų gryninimas

• Antras ekspertinis susitikimas
• Antras susitikimas su gyventojais ir vietos 

verslininkais
• Vieno scenarijaus išgryninimas

• Viešas studijos rezultatų pristatymas

Analizės išvados ir informacijos 
susisteminimas

Pasirinkto scenarijaus 
vystymas

Vystymo scenarijų generavimas

Vystymo gairių formulavimas pagal 
pasirinktą scenarijų

Interviu su vietos interesų grupėmis 
ir ekspertais

1.

2.

3.

+

+

+
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[ 2017 Vasario 22d. ] Susitikimas su miestokūros ekspertais ir 
lokaliomis interesų grupėmis

[ 2017 Vasario 23d. ] Susitikimas su vietos gyventojais

Pirmojo galimybių studijos etapo metu buvo surinkta istorinė informacija apie Steigiamojo Seimo aikštę 
ir gretimas teritorijas, gilintasi į Kauno miesto raidą, apžvelgta esama urbanistinė situacija: egzistuojantis 
užstatymas ir teritorijoje vyraujančios funkcijos, Kauno kultūrinių erdvių išsidėstymas, viešųjų erdvių tinklas ir 
susisiekimo sistema. Analizuota teritorijos problematika, atlikti matavimai. Paraleliai vykdyti susitikimai su vietos 
interesų grupėmis ir miestokūros ekspertais. 

Preliminarios analizės išvados ir rekomendacijos buvo pristatytos dviejų susitikimų metu. Pirmasis susitikimas 
vyko vasario 22 d. su miestokūros ekspertais ir lokaliomis interesų grupėmis, antrasis – vasario 23 d. su 
analizuojamos teritorijos gyventojais.

Šiame naujienlaiškyje pateiktas sąrašas atspirties taškų, kurių pagrindu bus pradėti formuoti teritorijos vystymo 
scenarijai. Generuojant atspirties taškus buvo atsižvelgta į analizės išvadas, ekspertų, lokalių interesų grupių ir 
gyventojų pastebėjimus. 

Antrasis galimybių studijos etapas: galimų teritorijos vystymo scenarijų generavimas. Vystymo scenarijai 
apims susisiekimo sistemos vystymo gaires, viešųjų erdvių tinklo stiprinimo gaires bei galimo teritorijos erdvinio 
vystymo programą bei preliminarius techninius parametrus. 

Generuojant skirtingus scenarijus bus analizuojamos sprendinių erdvinės kiekybinės ir kokybinės implikacijos, 
identifikuojamos su scenarijaus vystymu susijusios problemos ir galimybės.

1. KAUNO MIESTO VYSTYMASIS

PIRMASIS GALIMYBIŲ STUDIJOS ETAPAS:

GALIMYBIŲ STUDIJOS ATSPIRTIES TAŠKAI:

• Kaunas šiuo metu yra greitai besivystantis 
miestas – statomi nauji biurų pastatai, plečiamos 
ir vystomos esamos gyvenamosios teritorijos, 
gerinama ir optimizuojama viešojo transporto 
sistema, vystoma socialinė, kultūros ir susisiekimo 
infrastruktūra. 

• Į Kauną siekiama pritraukti daugiau tarptautinių 
įmonių, gerinti investicinę aplinką.

• Gyventojų skaičius pastaruosius 10 metų 
tendencingai mažėja.

+ + +
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[ 2017 Vasario 22d. ] Susitikimas su miestokūros ekspertais ir lokaliomis interesų grupėmis

[ 2017 Vasario 23d. ] Susitikimas su vietos gyventojais
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SENAMIESČIO ŽENKLAI:

• Posesijinis užstatymas
• Dinamiškos senamiesčio gatvių išklotinės
• Kintančios funkcijos
• Mažas mastelis
• Pirmajame pastatų aukšte – komercinės arba 

visuomeninės paskirties patalpos
• Kavinių, gatvės muzikantų ir gyventojų keliamas 

šurmulys
• Mišrios funkcijos
• Akcentai
• Dinamiška veikla 24 valandas per parą, 7 dienas 

per savaitę 

SENAMIESČIUI SVETIMI ŽENKLAI:

• Pažeistas kvartalinis užstatymas
• Didelis mastelis
• Intensyvus automobilių srautas
• Didelis automobilių srauto greitis
• Mašinų triukšmas
• Visiška tyla
• Didelės monofunkcinės teritorijos

2. SENAMIESČIO CHARAKTERIS

3. ANALIZUOJAMA TERITORIJA

• Analizuojama teritorija apima Senamiesčio dalis, 
priklausančias 36, 37, 51, 53 ir 56 kvartalams.

• Visiems analizuojamai teritorijai priklausantiems 
Senamiesčio kvartalams būdingas posesijinis 
dalijimas ir perimetrinis užstatymas, kurį 
rekomenduojama atkurti neužstatytuose 
sklypuose.

• Dėl neaiškios teritorijos vystymo ateities ir 
neaiškios miesto pozicijos dėl Senamiesčio 
struktūros atstatymo – jau 27 metus nevyksta 
teritorijos vystymas. 

• Dabartinėje Steigiamojo Seimo aikštėje (37-as 
kvartalas) istoriškai egzistavo mažo aukščio 
perimetrinis užstatymas – senosios miesto rinkos 
statiniai, o vidinis, viešai prieinamas turgaus 
kiemas buvo skirtas prekybai. 

• Steigiamojo Seimo aikštė šiandien yra mažai 
gyvybinga ir nepatraukli.

• Svarbu paspartiniti sklypų formavimą teritorijoje.

• Dabartinės Steigiamojo Seimo aikštės sklypas 
yra vienas didžiausių neatstatytų sklypų 
Senamiestyje. Teritorija galėtų tapti nauju traukos 
tašku, o bendra teritorijos regeneracija paskatintų 
aplinkinių pastatų atsinaujinimą ir atgimimą. 

• Užstatymas Steigiamojo Seimo aikštėje galimas 
buvusios senosios rinkos statinių vietoje, 
atkuriant perimetrinį teritorijos užstatymą, tačiau 
svarbu užtikrinti, kad naujas užstatymas ir kiti 
galimi aikštės pertvarkymai ir su jais susijusi 
infrastruktūra nepažeistų Kauno senamiesčio ir 
saugomo archeologinio sluoksnio autentiškumo, 
nemenkintų jų vertingųjų savybių, o savo aukščiu, 
apimtimi ar išraiška nenustelbtų greta esančių 
kultūros paveldo objektų ir netrukdytų juos 
apžvelgti.

• 37-to kvartalo išklotinės nėra saugomos.

Diagrama: Kauno senamiesčio sudalijimas
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4. VIEŠOJI ERDVĖ

5. GALIMOS NAUJO UŽSTATYMO TIPOLOGIJOS IR PROGRAMA

6. TURGUS

• Vietos gyventojams Steigiamojo Seimo aikštė yra 
svarbi viešoji erdvė, todėl reikia sukurti saugiklius, 
užtikrinančius viešosios erdvės išsaugojimą. 
Svarstant statinių atsiradimo aikštėje klausimą 
- svarbu aiškiai komunikuoti ir pagrįsti to naudą 
miestui ir vietos bendruomenei. 

• Ekspertai ir vietos interesų grupės, susitikime 
akcentavo viešosios erdvės išsaugojimo ir jos 
atskyrimo nuo gatvės svarbą.

• Užstatymas Steigiamojo Seimo aikštės sklype 
galimas tik kartu sklype kuriant kokybišką viešąją 
erdvę.

• Gyvybingą viešąją erdvę  galima kurti ir mažosios 
architektūros elementais (amfiteatru, lauko scena, 
fontanu, suoliukais, pavėsinėmis, gėlynais ir pan.).

• Viešoji erdvė turi būti pritaikyta įvairaus amžiaus ir 
fizinių galimybių gyventojams. 

• Būtina įvertinti galimybę naujoje viešoje erdvėje 
organizuoti ūkininkų turgų.

• Būtina apsvarstyti galimybę įrengti daugiafunkcį 
paviljoną Steigiamojo Seimo aikštės sklype.

• Svarbu užtikrinti viešosios erdvės ir gretimų gatvių 
saugumą. Apsvarstyti galimybes nakčiai uždaryti 
skverą.

• Svarbu išsaugoti Senamiesčio mažosios 
architektūros elementus: taksofono būdeles, 
suoliukus, gėlynus.

• Vadovaujantis tvaraus vystymo gairėmis svarbu 
užtikrinti kompaktišką teritorijų vystymą, daugiau 
dėmesio skirti monofunkcinėms teritorijoms 
diversifikuoti, žmogaus mastelio gatvėms kurti.

• Siekiant į Senamiestį pritraukti naujų gyventojų - 
būtina didesnė gyvenamo būsto pasiūla.

• Senamiesčiui būdinga funkcijų gausa, dinamiškas 
pirmasis aukštas, todėl svarbu neapriboti patalpų 
funkcijų ir suteikti galimybę jose įsikurti įvairaus 
dydžio ir veiklos parduotuvėms bei paslaugų 
įmonėms.

• Svarbu sukurti sąlygas ir prielaidas bendram 
teritorijos gyvybingumui.

• Svarbu architektūriniais ir planiniais sprendiniais 
užtikrinti teritorijos funkcinį lankstumą.

• Svarstant teritorijos užstatymą, svarbu užtikrinti 
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos sporto 
salės integraciją arba galimą jungtį su Steigiamojo 
Seimo aikšte.

• Šalia Kauno pilies įsikūręs ūkininkų turgus 
šeštadieniais pritraukia daugybe miestiečių, 
todėl galima daryti prielaidą, kad ši funkcija 
šiuolaikiniame mieste yra reikalinga. Šis pavyzdys 
įkvepia svarstyti galimybę įrengti ūkininkų 
turgų tačiau svarbu sukurti tinkamas sąlygas 
Steigiamojo Seimo aikštę pasiekti įvairiomis 
transporto priemonėmis. 
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7. KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

8. NEGYVYBINGI PASTATAI

9. ANALIZUOJAMOS TERITORIJOS PASIEKIAMUMAS

• Didelė dalis Kauno Maironio universitetinės 
gimnazijos mokinių gyvena kituose miesto 
rajonuose arba užmiestyje ir kasdien atvyksta 
viešuoju transportu.

• Kauno Maironio universitetinė gimnazija neturi 
jų poreikius atitinkančios sporto salės, todėl 
mokiniai yra priversti sportuoti tam nepritaikytose 
patalpose. Po sporto sale esančiose klasėse 
keliamas triukšmas trikdo mokymosi procesą, 
todėl gimnazijai skubiai reikalingas apie 500 
m2 priestatas krepšinio aikštelei ir persirengimo 
kambariams. 

• Kauno Maironio universitetinė gimnazija 
Steigiamojo Seimo aikštėje rengia ne tik Rugsėjo 
pirmosios šventę, bet ir kitus renginius, todėl 
svarbu numatyti vietą amfiteatrui arba lauko 
scenai. 

• Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 
valgykla yra per maža, todėl šiltuoju metų laiku 
mokiniai galėtų leisti pertraukas aikštėje. 

• Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 
bendruomenė gali tapti svarbia naujai kuriamos 
viešosios erdvės naudotoja.

• Komercinės patalpos Šv. Gertrūdos gatvėje yra 
negyvybingos, o verslas jose nuostolingas.

• Siekiant gerinti verslo aplinką, būtina didinti 
pėsčiųjų srautus ir pasiūlyti pakankamai 
automobilių stovėjimo vietų.

• Šv. Gertrūdos gatvės remonto metu svarbu atkurti 
sunaikintą pėsčiųjų taką šalia pastato Gimnazijos 
g. 5 .

• Intensyvus eismas Šv. Gertrūdos gatvėje ardo 38 
ir 40 Nr. pažymėtus pastatus, o siauras šaligatvis 
ir nesaugus kiemas trukdo juos nuomoti ar 
parduoti.

• Troleibusų kontaktinio tinklo keliamos vibracijos 
ardo 38 ir 40 pastatų konstrukcijas, todėl 
tolimesnis tvirtinimas prie šių pastatų fasadų yra 
nepageidaujamas.

• Šv. Gertrūdos g. 38 ir 40 pastatai automobiliu 
pasiekiami per savivaldybės sklypą, todėl 
projektuojant gretimus statinius būtina palikti 
įvažiavimą. 

• Pėsčiųjų ir dviratininkų patekimas į teritoriją yra 
pavojingas ir keblus, todėl nepatrauklus. Pėsčiųjų 
takų plėtra, šaligatvių platinimas, dviračių takų 
plėtra ir per plačių gatvių siaurinimas - prioritetiniai 
Kauno miesto bendrojo plano (2013–2023 m.) 
sprendiniai. Tai leidžia siūlyti iš esmės pagerinti 
teritorijos pasiekiamumą.

Rugsėjo 1-osios šventė (1978-1979 m.)

Pėsčiųjų takas, Šv. Gertrūdos g. (2017)
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10. SUSISIEKIMO SISTEMA

• Šiuo metu yra ruošiamas Kauno miesto darnaus 
judumo planas, dviračių infrastruktūros plėtros 
planas ir Kauno senamiesčio specialusis planas.

• Pagrindinis pro Senamiestį važiuojantis 
transporto srautas yra tranzitinis. Siekiant 
perkelti intensyvų transporto srautą iš istorinės 
miesto dalies, būtina optimizuoti susisiekimo 
sistemą, sukurti alternatyvias jungtis pro 
Senamiestį pravažiuojantiems gyventojams ir 
krovininiam transportui kartu neapsunkinant 
pasiekiamumo atvykstantiesiems į istorinę miesto 
dalį (lengvųjų automobilių, dviratininkų, pėsčiųjų, 
prekes pristatančio transporto srautams). Kaip 
alternatyva labiausiai svarstytina Kėdainių tilto 
jungtis. Planuojamu B kategorijos gatvių tinklu 
formuojama Senamiesčio–Naujamiesčio apylanka, 
įrengiant Kėdainių gatvės trasą su tiltu per 
Nemuną bei gerinant H. ir O. Minkovskių gatvės 
parametrus kairiajame Nemuno krante iki pat M. 
K. Čiurlionio tilto. 

• Pastebima, jog esami gatvės techniniai parametrai 
skatina vairuotojus nesilaikyti maksimalaus leistino 
greičio, o tai mažina saugumą sankryžose ir prie 
šviesoforų.

• Kauno miesto savivaldybės administracijos 
siekis – pastatyti bendrajame plane susisiekimo 
sistemos sprendiniuose numatytą Kėdainių tiltą 
bei įrengti jo trasą. 

• Kauno miesto bendruoju planu (2013–2023) 
numatoma: mažinti transporto srautus 
Senamiesčio ir Naujamiesčio aplinkoje, 
humanizuoti greta esančias teritorijas, pritaikyti 
aplinką žmonių poreikiams, mažinti pernelyg 
didelių gatvių techninius parametrus, pritaikyti upių 
krantines miestiečių poreikiams. 

• Stebint tendencijas Europos Sąjungoje galima 
teigti, jog automobilizacija stoja arba mažėja. 
Miestai skiria daugiau dėmesio tvariam mobilumui 
ir gyvybingų miestietiškų gatvių kūrimui, teikia 
prioritetą viešajam transportui ir kelionėms 
bemotorėmis transporto priemonėmis (dviračiais ir 
pėsčiomis).

• Kauno miesto savivaldybės administracija taip pat 
neatsilieka ir skiria vis daugiau dėmesio tvaraus 
miesto idėjų ir tikslų įgyvendinimui. 

• Šiandien Šv. Gertrūdos g., Gimnazijos g., ir 
Birštono g. sankryža yra pasiekusi maksimalų 
pralaidumą, todėl atsižvelgiant į transporto srauto 
mažėjimo tendencijas, analizuojamos sankryžos 
maksimalus pralaidumas neturėtų būti didinamas.

• Kauno senamiesčio urbanistinė struktūra yra 
sutrikdyta dėl intensyvios susisiekimo sistemos 
plėtros. 

• Senamiestis yra padalytas į tris dalis, sunaikinta 
dalis istorinio kvartalinio užstatymo, prarastas 
ryšys su teritorija Ąžuolų kalno papėdėje, 
sunykusi jungtis P. Eimučio laiptais su Benediktinų 
vienuolynu.

• Dešinysis posūkis iš Šv. Gertrūdos g. į Gimnazijos 
g., suprojektuotas 1975 metais, ir atspindi 
modernistinio planavimo principus, kai susisiekimo 
infrastruktūros planavimas aklai rėmėsi gatvių 
profilių standartais ir siekiu atskirti automobilių ir 
pėsčiųjų srautus. Šiandien šie sprendiniai yra ne 
tik nebeaktualūs, bet ir svetimi istorinei miesto 
struktūrai. To meto sprendiniai padarė didelę 
žalą senamiesčiui. Galimybių studijoje privalu 
suformuoti susisiekimo sistemos vystymo gaires 
ne tik automobilių, viešojo transporto, pėsčiųjų 
ir dviratininkų srautams, bet ir kvartalų erdvinei 
kokybei pagerinti. 

• Gaivinti negyvybingas Kauno Senamiesčio ir 
Naujamiesčio gatves galima mažinant automobilių 
stovėjimo aikštelių kiekį kapiliarinėse gatvėse 
ir perkelti jį į koncentruotas požemines arba 
antžemines aikšteles.

• Tunelio po Ąžuolų kalnu įgyvendinimo Kauno 
miesto savivaldybės administracija nesvarsto.

• Sunku patekti ir išvažiuoti iš J. Jablonskio gatvės. 
Vairuotojai yra priversti apsisukti Šauklių g. žiede 
arba sankryžoje su Gimnazijos gatve.

• Steigiamojo Seimo aikštės teritorijoje atsiradusi 
viešojo transporto stotelė smarkiai pagerintų 
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos ir 
aikštės pasiekiamumą.
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11. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS

12. APLINKOSAUGA

13. PATRAUKLUMAS

14. GALIMYBĖS

• Automobilių stovėjimo vietų stoka yra bendra 
miesto centro problema, tačiau vietos verslininkai 
automobilius norėtų matyti koncentruotose 
antžeminėse daugiaaukštėse arba požeminėse 
aikštelėse, o ne siaurose senamiesčio gatvelėse. 

• Chaotiškas automobilių statymas senamiestyje yra 
nepatrauklus ir neestetiškas, apsunkina pėsčiųjų 
ir dviratininkų eismą, kuria negyvybingo miesto 
įvaizdį ir užima plotą potencialioms verslininkų 
terasoms, stendams ar gėlynams.  

• Koncentruota automobilių stovėjimo aikštelė 
galėtų nukrauti J. Jablonskio, A. Mapų, M. 
Daukšos ir kitas gatveles, mažinti oro taršą, 
apsaugoti kultūros paveldo objektus ir gaivinti 
senamiestį.

• Galima požeminė automobilių stovėjimo aikštelė 
po Steigiamojo Seimo aikšte, antžeminė 
daugiaaukštė – abiejose Gimnazijos g. pusėse 
esančiuose sklypuose.

• Siūloma neapsiriboti vien tik požeminėmis 
automobilių stovėjimo aikštelėmis po neužstatytais 
sklypais, bet ir įvertinti galimybę jas pratęsti ir 
sujungti.

• Miesto centro prieigose bus skatinamas 
„Pasistatyk ir važiuok“ (angl. Park & Ride) aikštelių 
įrengimas.

• Gatvių apželdinimas yra labai svarbi priemonė 
triukšmui ir oro taršai mažinti. Svarbu ne tik 
atsodinti nupjautus medžius, bet ir plėsti visą 
želdinių sistemą. 

• Atliekų (buitinių ir perdirbamų) konteinerių vieta ir 
atliekų išvežimas yra opus klausimas, todėl miesto 

administracija skatins ir investuos į antžeminių 
atliekų konteinerių pakeitimą požeminiais.

• Šv. Gertrūdos gatvėje reikalingas lietaus nuotekų 
surinkimo sistemos remontas.

• Siekiant didinti miesto centro patrauklumą 
jaunoms šeimoms, svarbu užtikrinti ne tik žaliųjų 
zonų švarą ir saugumą, bet ir bendrą miesto 
žaliųjų zonų tinklo plėtrą. 

• Senamiesčio ir Naujamiesčio vystymas tampa 
vis patrauklesnis, o savivaldybės parama fasadų 
renovacijai leido padidinti rekonstrukcijų skaičiui 
mieste. Pastatų savininkai noriai investuoja į 
artimą viešąją erdvę aplink pastatus

• Kauno mieste trūksta universalių galerijų, 
kuriose būtų galima eksponuoti mieste kuriančių 
menininkų darbus, organizuoti nacionalines ir 
užsienio menininkų parodas ar bienales.

• Kitais metais prasidėsiančios Šv. Gertrūdos gatvės 
rekonstrukcijos metu svarbu pradėti nuo šaligatvių 
platinimo siauriausiose vietose.
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• Gintaras Petrauskas (Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktorius)

• Povilas Mačiulis (Kauno miesto mero 
pavaduotojas)

• Marius Švaikauskas (Seniūnas – Kauno Centro 
seniūnija)

• Kristina Krikštanaitė (Kauno miesto savivaldybės, 
Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Vyr. 
Specialistė)

• Paulius Keras (Kauno miesto savivaldybės, 
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 
vedėjas)

• Edvinas Mamedovas (Pastato esančio Gimnazijos 
g. 5 savininkas)

• Edvardas Domaševičius (Pastatų esančių Šv. 
Gertrūdos g. 38 ; 40 savininkas)

• Darius Vilkas (Brokeris, investicinio plano 
pastatams esantiems Šv. Gertrūdos g. 38 ; 40 
rengėjas)

• Gintautas Kažemėkas (Kauno Maironio 
universitetinės gimnazijos direktorės pavaduotojas 
ūkio reikalams)

• Rymantė Gudienė (Kultūros Paveldo 
Departamentas, Kauno skyrius)

• Jūratė Merkevičienė (KAUET (Kauno architektūros 
ir urbanistikos ekspertų tarybos) direktorė, 
architektė) 

• Nerijus Stanionis (KAUET atstovas, UAB „Miesto 
planas“ direktorius, architektas)

• Audrys Karalius (Architektas, miesto antropologas)
• Žaneta Stasiškienė (KTU Aplinkos inžinerijos 

instituto direktorė)

Nuomonę išreiškė bet susitikime negalėjo dalyvauti:

• Loreta Janušaitienė (KAUET atstovė, architektė)
• Nerijus Valatkevičius (Kauno miesto savivaldybės, 

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus 
vedėjas)

• Aistė Grybauskienė (Kauno Senamiesčio 
draugijos vadovė)

• Olegas Darčanovas(Meno inkubatorių Kaune 
įkūrėjas ir vadovas)

Galimybių studijos rengėjai:

• Egidijus Kasakaitis (architektas (MASH Studio))
• Živilė Šimkutė (urbanistė - projektų vystymo 

specialistė (MASH Studio))
• Martynas Marozas (urbanistas (MB „MMAP“))
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T: +370 678 13132
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