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ANTRAS GALIMYBIŲ STUDIJOS ETAPAS:

[ 2017 Balandžio 4d. ] Susitikimas su miestokūros ekspertais ir vietos interesų grupėmis

Galimybių studijos analizuojama teritorija – fiziniame 
miesto audinyje įkūnytas konfliktas tarp žalingų 
miesto planavimo tendencijų praeityje ir siekio sukurti 
tvarią miesto formą dabarties ir ateities gyventojams. 
Pasirinkta galimybių studijos metodologija vietos 
problemas ir galimus sprendinius skaido į keturias dalis: 
interesų derinimą, viešąją erdvę, susisiekimo sistemą 
ir erdvinį vystymą, o viešos diskusijos leidžia priimti 
esminius sprendimus skirtingiems kitiems studijos 
etapams.  

Pirmojo etapo metu analizuota teritorijos istorija ir jos 
vaidmuo miesto kontekste, identifikuotos pagrindinės 
problemos. Miestokūros ekspertai ir vietos gyventojai 
diskutavo apie galimybių studijos atspirties taškus, kurių 
pagrindu būtų galima generuoti teritorijos urbanistinio 
vystymo scenarijus. Antrojo etapo metu analizuotos 
Kauno ir kitų Europos miestų viešosios erdvės, jų 
sėkmės formulės. Taip pat ieškota analizuojamos 
teritorijos susisiekimo sistemos optimizavimo būdų. 
Siekta sukurti gyvybingus gatvių profilius, integruoti 
dviračių ir pėsčiųjų takus. Erdvinis vystymas aikštės 
teritorijoje yra sudėtingas, todėl antrajame etape 
pasirinkta apsvarstyti galimus vystymo principus 
atsiribojant nuo konkrečių funkcijų. Pateikti trys 
scenarijai ir jų erdvinės implikacijos, o galimos pastatų 
konfigūracijos leidžia išryškinti  scenarijų privalumus ir 
trūkumus. 

Naujienlaiškyje pateikiame antrojo galimybių studijos 
etapo apžvalgą. Ruošiant naujienlaiškį, atsižvelgta į 
antrojo ekspertinio ir vietos interesų grupių susitikimo ir 
bei Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 
posėdžio metu išsakytas pastabas.

Trečiajame galimybių studijos etape apibendrinamos 
vystymo gairės ir erdviniai apribojimai, kurie buvo aptarti 
susitikimų su vietos interesų grupėmis ir miestokūros 
ekspertais metu. Steigiamojo Seimo aikštės vystymo 
programos variacijos bus parengtos atsižvelgiant 
į teritorijos erdvinius apribojimus, bendras miesto 
vystymosi tendencijas, miesto poreikius ir skirtingų 
funkcijų įtaką aikštės gyvybingumui. Studijos rezultatai 
bus pristatomi viešai, o jų pagrindu bus ruošiamos 
Steigiamojo Seimo aikštės atviro architektūrinio 
konkurso sąlygos.
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Miestokūros ekspertai vieningai sutaria, kad viešoji 
erdvė yra viena iš pagrindinių elementų siekiant pokyčių 
mieste, kurie leidžia gaivinti apleistas ir negyvybingas 
senamiesčio erdves. Antrojo galimybių studijos 
etapo metu analizuota Steigiamojo Seimo aikštės 
programa, dydis, būklė miesto viešųjų erdvių kontekste. 
Naudojantis JAV nevyriausybinės organizacijos „Project 
for Public Spaces“ metodologija lygintos Kauno 
miesto viešosios erdvės identifikuojant jų stipriąsias 
ir silpnąsias puses. Diskutuota apie viešųjų erdvių 
svarbą, gyvybingumą užtikrinančias sąlygas, geruosius 
pavyzdžius kituose Europos miestuose. 

Steigiamojo Seimo aikštės programa, įrengimai ir 
želdiniai yra skurdūs. Aikštė yra lengvai pasiekiama, 
jungiasi su aktyvia Vilniaus gatve, tačiau jos architektūra 
neskatina bendravimo, nevilioja sugrįžti, o transporto 
srautai kelia daug triukšmo ir teršia orą. 

Atsižvelgiant į analizuotus sėkmingus Europos miestų 
aikščių pavyzdžius - siūlomi planavimo įrankiai, galintys 
sukurti naują, neformalią, miestiečiui artimą erdvę:

• aiškios aikštės ribos ir atskyrimas nuo intensyvaus 
transporto eismo;

• didinamas gyvybingas aikštės perimetras;
• universalios architektūros principų taikymas;
• praktiška, kokybiška ir lengvai prižiūrima mažoji 

architektūra ir aikštės įrenginiai;
• neformalus planas skatina bendravimą ir įgalina 

įvairias veiklas.
 
 

Analizės ir diskusijų metu buvo pabrėžta, kad 
gyvybingai aikštei - būtini dideli pokyčiai. Buvo 
akcentuota, kad net ir šiuolaikiškai įrengta aikštė - 
neatribota nuo transporto – todėl yra didelė tikimybė, 
kad aikštė liks tuščia, negyvybinga, o aplinkinių sklypų 
regeneracija nevyks. Taip pat akcentuota, kad nesant 
apsaugos nuo transporto keliamo triukšmo ir taršos - 
“kosmetinis” remontas esamos situacijos nepakeis. 

[ 2017 Balandžio 1d. ] Steigiamojo Seimo aikštė 

Diagrama: Steigiamojo Seimo aikštės naudingas plotas

VIEŠOJI ERDVĖ:

AIKŠTĖS PLOTAS
4 140 m2

ATGAUTAS PLOTAS
1 640 m2

AIKŠTĖS NAUDINGAS
PLOTAS
1 920 m2

ŽELDYNAI
2 220 m2

PARKINGAS
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SUSISIEKIMO SISTEMA: ANALIZĖ

Diagrama: Eismo intensyvumo skaičiavimo skirtumai

5267 2191

Kauno miesto BP 2013-2023 Eismo intensyvumo analizė 
(2017 vasario 20-26)
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Siekiama mažinti senamiesčio erdvinę fragmentaciją ir 
sukurti gatvės profilį integruojant automobilių, dviračių ir 
pėsčiųjų srautus. Siūlomi susisiekimo sistemos pokyčiai, 
kurie leistų sumažinti Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių 
techninius parametrus, bet užtikrintų gatvių pralaidumą 
esamam transporto srautui. Antrojo galimybių studijos 
etapo metu atlikti detalūs sankryžos srautų skaičiavimai, 
siūlomi sprendiniai testuojami naudojant transporto 
modeliavimo programas. 

TRANSPORTO SRAUTAI

Atlikti transporto srautų skaičiavimai naudojant savaitės 
trukmės (2017 m. vasario 20–26 d.) filmuotą medžiagą 
iš analizuojamos sankryžos parodė, jog analizuojamu 
laikotarpiu eismo intensyvumas yra žymiai mažesnis nei 
nurodytas esamos situacijos bendrojo plano susisiekimo 
sistemos analizėje (duomenys bendrajame plane viršyti 
nuo 10 iki 32 %). Projektuotas sankryžos pralaidumas, 
deklaruojamas bendrajame plane, – 5 800 automobilių 
per valandą (piko metu), nors realiai sankryžą piko metu 
vidutiniškai pervažiuoja 4 664 automobiliai per valandą. 
Pirmojo susitikimo metu buvo nuspręsta, jog esamas 
sankryžos pralaidumas yra maksimalus ir pereinant 
prie tvarių susisiekimo būdų ateityje bus mažinamas. 
Atsižvelgiant į tai, siūlomi sprendiniai, atitinkantys 
šiandien egzistuojančius srautus, paliekant galimybę 
sankryžą dar labiau optimizuoti ateityje. 

Analizuojant filmuotą sankryžos eismo medžiagą 
pastebėta, jog dabartinė konfigūracija kuria sąlygas 
kelių eismo taisyklių pažeidimams. Dėl neatsakingo 
vairuotojų elgesio, nekantraus vairavimo, kai į sankryžą 
įvažiuojama degant raudonam šviesoforo signalui arba 
blokuojant sankryžą - pralaidumas sumažėja ir susidaro 
automobilių spūstys. Nors kelių eismo taisyklės ir 
nedraudžia, apsisukimai sankryžoje arba Šv. Gertrūdos 
gatvėje kuria avarine situacijas.  

VIEŠASIS TRANSPORTAS

Pro analizuojamą teritoriją pervažiuoja didelis autobusų, 
troleibusų ir mikroautobusų srautas. Piko meto teritoriją 
kerta 166 viešojo transporto priemonės, kurios gali 
vežti per 12 000 žmonių (esant 85% užpildymui),  tuo 
tarpu automobiliai perveža du kartus mažiau žmonių. 
Svarstant apie analizuojamos teritorijos susisiekimo 
sistemos transformaciją svarbu užtikrinti sklandų viešojo 
transporto judėjimą.

Viešojo transporto stotelės yra išsidėsčiusios vos 
keturių šimtų metrų spinduliu ir užtikrina gerą teritorijos 
pasiekiamumą, tačiau ateityje būtina svarstyti būdus 
kaip šią situaciją pagerinti. Siekiant skatinti tvarų 
judumą mieste turėtų būti išskiriamos atskiros viešojo 
transporto juostos.
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SUSISIEKIMO SISTEMA: SPRENDINIAI

Diagrama: Siūloma sankryžos transformacijos kryptis

Siūloma transformuoti sankryžą su papildomomis 
dviem dešinio posūkio juostomis į T formos sankryžą 
atsisakant vienos dešinio posūkio juostos. Mažinamas 
sukimo lankas, įrengiama papildoma pėsčiųjų 
perėja, jungianti J. Jablonskio g. ir P. Eimučio laiptus. 
Važiuojamosios dalies juostų plotis mažinamas 
iki vidutinio leidžiamo – 3,25 m. Siekiant sukurti 
miesto centrui būdingos gatvės profilį, juostų pločio 
optimizavimas leidžia atgauti erdvės pėsčiųjų takams ir 
dviračių juostoms. 

Dviračių juostas siūloma įrengti išnaudojant buvusios 
gatvės perteklinius parametrus, o labai susiaurėjusiose 
gatvių vietose - dviračių eismą organizuoti 
važiuojamojoje dalyje. Naudojant Nyderlanduose 
ištobulintą dviračių takų integravimo į sankryžas 
metodologiją, planuojamas patogus ir saugus dviračių 
eismo organizavimas analizuojamoje sankryžoje.

Siūlomi sprendiniai leidžia mažinti gatvių techninius 
parametrus, nebloginant realaus sankryžos pralaidumo. 
Svarbu pabrėžti, kad visu siūlomus sprendinius 
privaloma patikrinti miesto susisiekimo sistemos 
kontekste ir tik atlikus tikslius aplinkinių gatvių 
matavimus. Sklandžiam judėjimui per šį transporto 
mazgą, reikalingi kompleksiniai sprendimai, susiję su: 

1. tranzitinio eismo mažinimu jį nukreipiant nauja 
jungtimi iš Vilijampolės seniūnijos per Nemuną 
(Kėdainių tilto ir susijusios trasos įgyvendinimas); 

2. saugaus greičio užtikrinimu centrinėje miesto dalyje, 
pavyzdžiui, mažinant bendrą greitį iki 40 km/h,  ir 
drausminant nusižengiančius vairuotojus, įrengiant 
išmaniąsias greičio matavimo technologijas;

3. sunkiojo transporto nukreipimu kitomis miesto 
trasomis;

4. bendro perteklinio eismo juostų pločio mažinimu 
miesto mastu, skatinant vairuotojus laikytis 
numatyto saugaus greičio miesto teritorijoje;

Analizuojant esamą situaciją pastebėta, jog sankryžai 
įtakos turi Jonavos ir Šauklių g. žiedas,  Birštono 
g. ir Karaliaus Mindaugo pr. sankryžą bei miestą 
kertantis tranzitinis srautas, todėl transporto sistemos 
transformaciją privaloma planuoti kompleksiškai.

Šv. Gertrūdos gatvė
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im
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J. Jablonskio gatvė

Birštono gatvė

Vilniaus gatvė

Vilniaus gatvė

Vilniaus gatvė

Vilniaus gatvė
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im

nazijos gatvė

A. Mackevičiaus gatvė

Šv. Gertrūdos gatvė

Šv. Gertrūdos gatvė

Šv. Gertrūdos gatvė
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SUSISIEKIMO SISTEMA: SPRENDINIAI
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Diagrama: Esamos situacijos ir galimybių studijos sprendinių gatvių pjūvių palyginimas
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TERITORIJOS VYSTYMAS:

Pirmoji dalis

Antroji
dalis

Trečioji dalis

Diagrama: Aikštės gretimybių vystymo principas

Siekiant sumažinti teritorijos erdvinę fragmentaciją, 
atkurti gyvybingus gatvių profilius, pristatytos 
analizuojamos teritorijos erdvinio vystymo galimybės. 
Generuojant analizuojamos teritorijos erdvinio vystymo 
scenarijus, teritorija padalyta į tris dalis. Pirmoji – 
užstatyta teritorijos dalis šiaurinėje Šv. Gertrūdos gatvės 
pusėje. Antroji – rytinė teritorijos dalis, besiribojanti 
su Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvėmis, ir trečioji 
– Steigiamojo Seimo aikštės ir Kauno Maironio 
universitetinės gimnazijos teritorija. Siekiama ieškoti 
sprendinių, kuriančių bendrą teritorijos charakterį, 
senamiesčio tipo kvartalus. 

PIRMOJI DALIS 

Atsižvelgiant į istorinę senamiesčio raidos medžiagą, 
siūloma užstatyti tuščius sklypus, kurie dabar užimti 
automobilių stovėjimo aikštelėmis. Sekant istorinėmis 
sklypų ribomis, siūloma atkurti perimetrinį užstatymą, 
o naujų statinių aukštingumą derinti su esama gatvės 
išklotine. Naujai formuojamuose sklypuose palei Šv. 
Gertrūdos g. Kauno miesto savivaldybės iniciatyva 
galimas daugiaaukščių automobilių stovėjimo aikštelių 
vystymas integruojant komercines patalpas pirmuose 
aukštuose. Taip siekiama užtikrinti gyvybingą pastatų 
fasadą gatvės perimetru. Sklypuose, besiribojančiuose 
su Gimnazijos gatve, suformavus barjerą nuo Šv. 
Gertrūdos g. ir susiaurinus Gimnazijos g., galimas 
nedidelio tūrio komercinės ar administracinės paskirties 
pastatų vystymas. Automobilių stovėjimo aikštelės 
vystomos Kauno miesto savivaldybės lėšomis, likę 
sklypai vystomi privataus kapitalo lėšomis. 

Apleistus pastatus Šv. Gertrūdos g. 38 ir 40 ketinama 
renovuoti. Siekdami užtikrinti investicijų grąžą, apleistų 
pastatų savininkai yra suinteresuoti bendra teritorijos 
regeneracija. 

ANTROJI DALIS

Šiuo metu apleistas Gimnazijos g. 5 pastatas 
jau ruošiamas rekonstruoti, pastato savininkas 
akcentuoja bendros teritorijos regeneracijos svarbą. 
Didžiausia teritorijos problema – gatvių plėtros metu iki 
nepraeinamo pločio susiaurinti šaligatviai. Drastiškai 
sumažėjus atstumui nuo važiuojamosios dalies, 
pastatų fasadai yra nuolatos aptaškomi pravažiuojančių 
automobilių, beveik neįmanoma išlaikyti estetiško 
pastato vaizdo.

Taip pat siūloma galimybė užstatyti tuščią sklypą greta 
Gimnazijos g. 5 pastato. Automobilių stovėjimo vietų 
klausimą siūloma spręsti numatant stovėjimo vietas 
sklypuose arba pasinaudojant kitoje gatvės pusėje 
esančia aikštele.

TREČIOJI DALIS

Diskusija dėl erdvinio vystymo Steigiamojo Seimo 
aikštėje reikalauja gerai įsigilinti į esamą situaciją, 
suprasti vietos ir miesto poreikius, nustatyti aiškius 
kriterijus ir gaires. Siekiant nustatyti tinkamiausius 
teritorijos vystymo principus, siūlomi trys skirtingi 
scenarijai.
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STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS VYSTYMO SCENARIJAI
PIRMAS SCENARIJUS

Siūloma aikštės teritorijos neužstatyti ir rezervuoti 
erdvę visuomeninės paskirties pastatui. Šiandien 
Kauno mieste aiškaus poreikio tokiam pastatui nėra, 
todėl iki jam atsirandant teritoriją siūloma naudoti kaip 
kintančią erdvę, įrengiat daugiafunkcį paviljoną, kuriame 
vyktų renginiai, kurti infrastruktūrą ūkininkų turgeliams. 
Teritorija taip pat gali tapti architektūrinių inovacijų 
erdve, kviečiant architektus kurti laikinus, kas metus 
keičiamus paviljonus.

Barjeras nuo gatvės triukšmo ir taršos būtų 
formuojamas želdiniais ir mažosios architektūros 
elementais. Šio scenarijaus įgyvendinimas įmanomas 
nekeičiant esamos sankryžos parametrų. Svarbu 
pabrėžti, jog kosmetinis aikštės remontas negarantuos 
aikštės ir aplinkinių teritorijų regeneracijos. Požeminė 
automobilių stovėjimo aikštelė po aikšte nesvarstoma.

PRIVALUMAI:
• teritorija rezervuojama visuomeninės paskirties 

statiniui;
• trumpalaikėje perspektyvoje aikštės tvarkymo kaina 

maža;
• scenarijų galima įgyvendinti nedarant didelių 

sankryžos pakitimų.

TRŪKUMAI:
• negalima garantuoti, jog poreikis visuomeniniam 

pastatui šioje vietoje greitu metu atsiras;
• atlikus tik minimalų aikštės remontą neribotam laikui 

gali sustoti ir aplinkinių teritorijų regeneracija, nebus 
skatinamas teritorijos vystymasis;

• viešoji erdvė nėra tinkamai apsaugota nuo 
transporto keliamo triukšmo ir taršos, dėl to gali ir 
toliau likti negyvybinga.

Gimnazijos gatvė

Birštono gatvė

Gimnazijos gatvė
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Šv. Gertrūdos gatvė

Numatoma Maironio gimnazijos sporto salė

Viešoji erdvė su laikinais statiniais
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STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS VYSTYMO SCENARIJAI
ANTRAS SCENARIJUS

Siūloma užstatyti aikštės perimetrą ties Gimnazijos, 
Šv. Gertrūdos gatvėmis ir J. Jablonskio gatvėmis. 
Užstatymas galimas ties senojo turgaus istorine riba. 
Siūloma formuoti barjerą nuo gatvės, kas leistų kurti 
kokybišką miestietišką viešąją erdvę. 

Kuriama kamerinė viešoji erdvė būtų savito charakterio 
ir nekonkuruotų su aplinkinėmis visuomeninėmis 
erdvėmis, o aktyvus perimetras užtikrintų nuolatinį 
lankytojų srautą. Toks vystymo scenarijus būtų 
įmanomas tik įgyvendinus susisiekimo sistemos 
pokyčius. Šis aikštės vystymo scenarijus turėtų būti 
vykdomas vienu etapu ir bendradarbiaujant su privataus 
kapitalo valdytojais. Pasirinkus tokį vystymo kelią, 
privaloma sukurti teisinius saugiklius, užtikrinančius 
kokybiškos architektūros sprendinių įgyvendinimą 
pagal nustatytą programą, viešosios erdvės išlaikymą. 
Toks scenarijus miestui leistų susigrąžinti investicijas 
už įrengtą požeminę automobilių stovėjimo aikštelę 
po aikšte, privataus kapitalo lėšomis galima finansuoti 
ir dalį aikštės renovacijos. Architektūrinė išraiška 
pastatams aikštės teritorijoje būtų surasta organizuojant 
architektūrinį konkursą.

PRIVALUMAI:
• viešoji erdvė apsaugoma nuo gatvės triukšmo ir 

taršos;
• dalis automobilių stovėjimo aikštelės po aikšte gali 

būti viešojo naudojimo, perkeliant automobilius iš 
dalies kapiliarinių senamiesčio gatvelių;

• atkuriama istorinė kvartalo riba;
• nauja viešoji erdvė turi savitą charakterį ir 

nekonkuruoja su šalia esančiomis visuomeninėms 
erdvėmis;

• sukuriamas nuolatinis lankytojų srautas;
• finansinė vystymo našta padalijama tarp privataus ir 

viešojo sektorių.

TRŪKUMAI:
• sprendiniai – baigtiniai, tad nepaliekama erdvės 

vystymui ateityje;
• šiuo metu trūksta finansavimo modelių, derinančių 

viešąją ir privačią partnerystę;
• vystymas negalimas neatlikus sankryžos 

optimizavimo darbų.

Gimnazijos gatvė
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Numatoma Maironio gimnazijos sporto salė

Viešoji erdvė Numatoma vystymo zona
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STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS VYSTYMO SCENARIJAI
TREČIAS SCENARIJUS

Siūloma užstatyti aikštės kraštinę ties Gimnazijos 
gatve išlaikant senojo turgaus istorinę ribą. Dalis 
aikštės ties Šv. Gertrūdos ir J. Jablonskio gatvėmis 
būtų rezervuojama visuomeninės paskirties pastatui. 
Toks vystymo būdas leistų aikštę iš dalies apsisaugoti 
nuo gatvės triukšmo ir taršos, o nauja kokybiška 
viešoji erdvė su aktyviu Gimnazijos gatvės perimetru 
užtikrintų nuolatinį lankytojų srautą. Scenarijus būtų 
įgyvendinamas tik užtikrinus susisiekimo sistemos 
pokyčius. Po dabartinės aikštės teritorija būtų įrengta 
požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Architektūrinė 
išraiška pastatams aikštės teritorijoje būtų surasta 
organizuojant architektūrinį konkursą.

PRIVALUMAI:
• viešoji erdvė iš dalies apsaugoma nuo gatvės 

triukšmo ir taršos;
• dalis automobilių stovėjimo aikštelės po aikšte gali 

būti viešojo naudojimo, perkeliant automobilius iš 
dalies kapiliarinių senamiesčio gatvelių;

• didesnis aktyvus perimetras užtikrins nuolatinį 
lankytojų srautą;

• vystoma viešosios ir privačios partnerystės principu;
• vystymas vykdomas dviem arba trim etapais;
• stiprinama J. Jablonskio gatvės jungtis su Ąžuolų 

kalnu.

TRŪKUMAI:
• viešoji erdvė nėra visiškai apsaugota nuo gatvės 

triukšmo ir taršos;
• teritorija, rezervuota visuomeninės paskirties 

pastatui, neterminuotam laikui gali likti tuščia;
• nors išlaidos vystymui yra paskirstytos etapais, 

kaina išlieka didelė.

Gimnazijos gatvė
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Numatoma Maironio gimnazijos sporto salė

Viešoji erdvė

Rezervuojama vystymo zona

Numatoma užstatymo zona
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IŠVADOS

KITOS PASTABOS

• Miestokūros ekspertų ir gyventojų susitikimuose 
akcentuota, jog erdvinis vystymas Steigiamojo 
Seimo aikštės teritorijoje yra tikslingas siekiant 
sukurti patrauklesnę viešąją erdvę, tačiau labai 
svarbu sukurti saugiklius, užtikrinančius, jog būsima 
aikštė netaptų vidiniu kiemu. 

• Teritorija yra kultūros paveldo apsaugos zonoje, 
tačiau šioje vietoje galima gan laisva architektūrinė 
išraiška. Aikštės išklotinės nėra saugomos, 
po aikšte galima įrengti požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę. 

• Ekspertai rekomenduoja užstatyti ir J. Jablonskio 
gatvės kraštinę, užtikrinant, jog nebūtų ribojama 
patekti į aikštę.

• Atsižvelgiant į esamos situacijos komplikuotumą, 
galimybė vystyti teritoriją etapais matoma kaip 
privalumas. 

• Akcentuotas poreikis kurti tampresnę jungtį su 
Laisvės alėja. Tai galima daryti kuriant patrauklesnį 
Šv. Gertrūdos gatvės profilį, plačius pėsčiųjų takus, 
dviračių juostas, ten, kur pakankamas atstumas nuo 
pastatų, sodinant medžius. 

• Kol nėra finansavimo modelių, leidžiančių 
savivaldybėms vystyti ne visuomeninės paskirties 
pastatus, antrojo ir trečiojo scenarijų įgyvendinimas 
galimas tik baigus Kaune grąžinti žemę. 

• Būtina nustatyti kryptį, kaip galėtų keistis 
analizuojamoje teritorijoje esanti sankryža. Nuo 
sankryžos pokyčių priklausys gatvių profiliai, 
galimybės platinti šaligatvius, integruoti dviračių 
juostas. Aiški pozicija teiks optimizmo visų kvartalų 
regeneracijai.

• Visais teritorijos vystymo scenarijų atvejais Kauno 
Maironio universitetinės gimnazijos sporto salę 
svarstoma statyti mokyklos teritorijoje, numatant 
galimybę turėti jungtį su Steigiamojo Seimo aikšte.

• Organizuojant architektūrinį vietos pritaikymo 
visuomenės poreikiams konkursą, nustatyti aiškias 
vystymo ribas ir kriterijus. 

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 
posėdžio dalyviai iškėlė idėją aikštėje atkurti 
Nacionalinį architektūros muziejų. Sovietmečiu Lietuvos 
architektūros muziejus buvo įsikūręs Vilniaus Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčioje, tačiau 2006-tais metais 
uždarytas, o dalis jo eksponatų perkelta į virtualią erdvę. 
Architektūros muziejaus atkūrimas skatintų domėjimąsi 
Lietuvos architektūra, leistų eksponuoti tyrinėti ir 
nuolatos pildyti sukauptus fondus. 

Kauno miesto savivaldybė siekia įtraukti Kauno 
tarpukario moderniąją architektūra į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą. Miestas 2022 metais taps Europos 
Kultūros sostine, todėl šių įvykių kontekste architektūros 
muziejaus įkūrimas atrodo logiškas ir tinkamas žingsnis, 
kita vertus jo vieta ir turinys reikalauja platesnės 
diskusijos architektų bendruomenėje ir idėjos palaikymo 
valstybiniu mastu. 

Steigiamojo Seimo aikštės dydis yra tinkamas 
muziejui, tačiau ją supanti aplinka nėra dėkinga tokiam 
specializuotam objektui. Erdvinio vystymo apribojimai, 
intensyvus transporto eismas, mišrios programos 
trūkumas, bei pastovaus lankytojų srauto trūkumas yra 
pagrindiniai vietokūros iššūkiai, kurie yra nepaprastai 
svarbūs bendram vietos gyvybingumui.
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Steigiamojo seimo aikštė (SSa)

Galimybių studijos ribos

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.

Galimybių studijos rengėjai:
• Egidijus Kasakaitis 
• Živilė Šimkutė
• Martynas Marozas

Kontaktai:
E: aikste@mmap.lt
T: +370 678 13132

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 susitikimas su miestokūros ekspertais ir 
vietos interesų grupėmis (2017-04-03)

• Viešas studijos rezultatų pristatymas

Analizės išvados ir informacijos 
susisteminimas

Vystymo gairių ir apribojimų 
formulavimas

Vystymo scenarijų generavimas

Teritorijos vystymo programos 
formulavimas

Interviu su vietos interesų grupėmis 
ir ekspertais

1.

2.

3.

+

+

+

BENDRA INFORMACIJA


