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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

PATOGI IR IŠMANI 
SUSISIEKIMO SISTEMA

1
Kursime patogią transporto infrastruktūrą Kauno mieste, kuri 
leis per žymiai trumpesnį laiką pasiekti bet kurį miesto rajoną ar 
norimą vietą, išvengiant spūsčių bei kitų trukdžių. Išvystysime 
viešojo transporto sistemą, kuria naudotis būtų greita, patogu ir 
pigu. 

Diegdami naujos kartos transporto priemones viešojo transporto 
infrastruktūroje bei kurdami elektromobilių naudojimui reikalingą 
infrastruktūrą mažinsime oro taršą mieste. Vystysime dviračių 
takus.
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PATOGI IR IŠMANI SUSISIEKIMO SISTEMA

MAŽIAU LAIKO EISMO 
SPŪSTYSE, DAUGIAU – 
JUMS SVARBIAI VEIKLAI

→ 

PROBLEMA

Dažnas kaunietis darbo dienomis susiduria su eismo spūstimis 
piko metu – tiek rytais, tiek vakarais. Tokiu būdu norėdami nu-
keliauti į darbą, mokyklą ar kitą vietą švaistome savo brangų 
laiką. Savivaldybė turi imtis iniciatyvos ir įgyvendinti veržlius 
pokyčius, siekiant užtikrinti, jog daugiau laiko liktų gyvento-
jams svarbiai veiklai, mažiau – stovėjimui eismo spūstyse.

SPRENDIMAI

1. Kursime vidinį greitąjį transporto žiedą: statysime viadukus pa-
grindinėse VI ir XI fortų, Draugystės g., Pramonės pr. ir Muravos g. 
sankryžose.

2. Įsteigsime naują savivaldybės valdomą įmonę, kuri rūpinsis trans-
porto srautų valdymu Kaune.

3. Įrengsime A juostą, skirtą tik viešajam transportui, vidiniame mies-
to transporto žiede.

4. Tankinsime viešojo transporto grafiką, siekdami, jog troleibuso ar 
autobuso nereikėtų laukti daugiau nei 15 minučių.

5. Didinsime išvažiavimų į miesto aplinkkelius skaičių Šilainių, Daina-
vos Rokų rajonuose.

6. Didinsime eismo juostų skaičių Pramonės pr. bei Šiaurės pr.

7. Inicijuosime ir parengsime studiją dėl nemokamo viešojo transpor-
to miestiečiams.

8. Inicijuosime tunelio iš Birštono g. į Jonavos g. įrengimo galimybių 
studiją, siekdami spręsti triukšmo, transporto ir užterštumo problemą 
Kauno Senamiestyje.

9. Statysime naują tiltą per Nerį, spręsdami susisiekimo problemas 
su Vilijampolės ir kitais mikrorajonais, taupydami miestiečių laiką ir ke-
lionių sąnaudas.
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PATOGI IR IŠMANI SUSISIEKIMO SISTEMA

SAUGUS EISMAS KAUNE 
– DAUGIAU IŠSAUGOTŲ 
GYVYBIŲ

→ 

PROBLEMA

Dėl didelio avaringumo Kauno gatvėse, miestas privalo imtis 
veržlių priemonių, saugant kiekvieną savo gyventoją ir jo  
gyvybę.

SPRENDIMAI 

1. Bendradarbiaudami su kelių policijos atstovais, avaringiausiose 
Kauno vietose įrengsime išmanias šviesoforų sistemas.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

NAUJOS KAUNO ERDVĖS – 
PRITAIKYTOS KIEKVIENAM
MIESTIEČIUI

2
Kaunas visada buvo modernus ir dinamiškas miestas, alsuojantis 
jaunatvišku proveržiu ir inovatyviomis idėjomis. „Rail Baltica“ ge-
ležinkelis suteikia Kaunui galimybę būti lygiaverčiu su kitais mod-
erniais Europos miestais. 

Geležinkelio stotis – tai vartai į šiuolaikinį miestą. Stoties rajonas 
turi tapti Kauno vizitine kortele, kuri atskleistų miesto modernumą 
ir miesto galimybes. 

Neries ir Nemuno santaka – unikalus gamtos kūrinys, kurio poten-
cialo Kaunas dar neišnaudojo. Upių prieigos turi tapti atviros ir pa-
trauklios miestiečiams, taip atskleisdamos savo unikalumą. Miesto 
centras turi priartėti prie upių.
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NAUJOS KAUNO ERDVĖS – PRITAIKYTOS KIEKVIENAM MIESTIEČIUI

GELEŽINKELIO STOTIES 
RAJONO RENESANSAS

→ 

PROBLEMA 

Kaunui tampant reikšmingu „Rail Baltica“ mazgu Lietuvoje, ge-
ležinkelio stoties rajonas neišvengiamai taps dar reikšminges-
ne miesto dalimi. Tai – miesto vartai atvykusiems Europos ir 
kitų šalių keliautojams. Dėl šios priežasties miestas turi galvoti 
apie stoties rajono plėtros viziją ir jos įgyvendinimą.

SPRENDIMAI

1. Inicijuosime ir parengsime Kauno geležinkelio stoties rajono išvys-
tymo studiją, kurioje didelį dėmesį skirsime ir parkavimo vietų didini-
mui, taip sprendžiant Dariaus ir Girėno stadiono, Dainų slėnio parkavi-
mo problemas.
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NAUJOS KAUNO ERDVĖS – PRITAIKYTOS KIEKVIENAM MIESTIEČIUI

SAUGUS EISMAS KAUNE 
– DAUGIAU IŠSAUGOTŲ 
GYVYBIŲ

→ 

PROBLEMA

Kiekvienas gyvybingas, aplinką puoselėjantis ir sėkmingą is-
toriją kuriantis miestas, atsigręžia į upes. Kaunas jų turi net 
dvi. 2022-aisiais, Europos kultūros sostinės kontekste, upės 
kaip kultūros centrai, tapo itin ryškia perspektyva su didžiuliu 
potencialu, kurį jau išnaudoja kiti sėkmingiausi Europos ir pa-
saulio miestai. Atėjo metas įgyvendinti šią idėją ir priartėti prie 
vandens, kuris visuomet buvo ir bus gyvybės bei vystymosi 
šaltiniu. 

SPRENDIMAI 

1. Inicijuosime ir parengsime miesto kultūros artinimo prie vandens, 
upių ir pakrančių studiją. Upių krantines paversime traukos centrais, 
kur nuolat vyks kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, įsikurs kavinės, 
restoranai, vyks skirtingo pobūdžio renginiai bei koncertai prie ir ant 
vandens.  
 
Šiltuoju metų sezonu (ir ne tik), upių pakrantės taps kasdieninių veiklų 
dalimi, kuriančia nuolatinį dialogą ir ryšius tarp naudos gavėjų (vers-
lo ir miestiečių) bei naudos davėjų (miesto valdžios ir administracijos, 
puoselėjančios ir skatinančios tokias veiklas).
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

TVARKINGA IR PATOGI 
GYVENAMOJI APLINKA

3
Gyvenimas nesibaigia būsto sienomis, todėl posakis „Mano namai 
– mano tvirtovė” tik iš dalies atspindi šiuolaikinius poreikius – bene 
kiekvienas nori, kad namų aplinka būtų tvarkinga ir pritaikyta pato-
giam gyvenimui. 

Sovietmečiu projektuojant ir statant gyvenamųjų namų kvarta-
lus nebuvo prognozuojama, jog ateityje asmeninių automobilių 
skaičius išaugs dešimtimis kartų, todėl nenumatytas pakankamas 
parkavimo vietų skaičius daugiabučių gyventojams kelia didelių 
nepatogumų: kiemai perpildyti ir duobėti, niokojamos žaliosios 
erdvės ir pačios transporto priemonės . Daug problemų kyla ir dėl 
daugiabučių bendrosios nuosavybės priežiūros, viešųjų erdvių 
tvarkymo.
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TVARKINGA IR PATOGI GYVENAMOJI APLINKA

AKTYVESNĖ DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA – 
MAŽESNĖS IŠLAIDOS GYVENTOJAMS

→ 

PROBLEMA 

Kaune daugiabučių namų renovacija stagnuoja. Atitinkamai gy-
ventojams tenkančios išlaidos už šildymą ir karštą vandenį yra 
itin didelės. Dėl šios priežasties miestas turėtų labiau skatinti 
gyventojus atnaujinti savo būstus.

SPRENDIMAI

1. Aktyviai remsime kvartalinę daugiabučių namų renovaciją.

2. Imsimės iniciatyvos supaprastinti ir standartizuoti renovacijos pro-
jekto parengimo dalį.
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TVARKINGA IR PATOGI GYVENAMOJI APLINKA

MODERNIOS IR SAUGIOS PARKAVIMO 
SISTEMOS ĮRENGIMAS DAUGIABUČIŲ 
KIEMUOSE

→ 

PROBLEMA

Planuojant daugiabučių namų kvartalus sovietmečiu nebuvo 
pagalvota apie keliasdešimt kartų išaugsiantį automobilių par-
ką. Tai gyventojams kelia daug nepatogumų – kiemai perpildyti 
ir duobėti, naikinamos žaliosios erdvės, gadinami automobiliai.

SPRENDIMAI 

1. Sieksime įrengti vertikalias išmanias parkavimo sistemas daugia-
bučių namų kiemuose.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

KAUNAS – LIETUVOS  
PRAMONĖS IR VERSLO  
CENTRAS

4
Istoriškai susiklostė, jog Kaunas – Lietuvos pramonės, transpor-
to ir aukštųjų technologijų miestas. Nors Kaune pastaruoju metu 
dominavo tradicinė pramonė, galime matyti ir aukštųjų technologi-
jų sektoriaus proveržį. Miestas, išsidėstęs Lietuvos centre, užpro-
gramuotas tapti Lietuvos ir Baltijos regiono logistikos centru. „Rail 
Baltica“ vėžė įgalins Kauną tapti ir svarbiu geležinkelio transporto 
mazgu. 

Nors pastaruoju metu Kaune matome spartų ekonominį atsigavi-
mą, sustoti negalime. Pagrindinis tikslu išlieka gerai apmokamų 
darbo vietų kūrimas. Šiam tikslui pasiekti tiesiogiai dirbsime su vi-
etiniais ir užsienio investuotojais inžinerinės pramonės, logistikos, 
aukštųjų technologijų ir gyvybės mokslų srityse.
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KAUNAS – LIETUVOS PRAMONĖS IR VERSLO CENTRAS

SPARTESNIS ALEKSOTO INOVACIJŲ PRAMONĖS 
PARKO STARTAS

→ 

PROBLEMA 

Nors Kauno miesto savivaldybė ir ėmėsi iniciatyvos Aleksoto 
inovacijų pramonės parko sukūrimui ir jo infrastruktūrai, verslas 
vis dar laukia kada galės pradėti savo veiklą.

SPRENDIMAI

1. Aiškiai deklaruosime Kauno specializacijos sritis, konsoliduosime 
miesto ir jame veikiančių mokslo įstaigų išteklius investuotojų pritrau-
kimui ir išlaikymui.

2. Imsimės lyderystės sutelkiant verslo, aukštojo mokslo ir vietos 
valdžios potencialą rengiant išskirtinį pasiūlymą Lietuvos ir užsienio 
investuotojams:

a. remsime aukščiausios kvalifikacijos ateities specialistų rengi-
mą prioritetinėse miesto plėtros kryptyse;

b. prisidėsime kuriant ir apjungiant modernią tyrimų infrastruktū-
rą, aukštųjų technologijų produktų prototipų kūrimo laboratorijas ir 
talentingus tyrėjus;

c. skirsime individualų dėmesį ir infrastruktūrą darbo vietas bei 
verslus mieste steigiantiems investuotojams.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

5
Sveikata vertinama kaip didžiausias turtas ir yra svarbi tiek as-
mens, tiek ir visuomenės gerovei (Lietuva 2030 ). 2021 m. sveika-
tos būklės šalyje apžvalgoje  pažymima, kad širdies ir kraujagyslių 
ligos išlieka pagrindine mirties priežastimi Lietuvoje. Beveik pusę 
visų mirčių Lietuvoje lemia su gyvenimo būdu ir aplinka susiję 
rizikos veiksniai. Kauno miesto gyventojai nėra išimtis. 

Dalis Kauno miesto savivaldybės sveikatos rodiklių atsilieka nuo 
Lietuvos vidurkio  (pavyzdžiui, asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų 
darbe, skaičius 10 000 gyventojų, traumų dėl nukritimų 65+ m. 
amžiaus grupėje skaičius 10 000 gyventojų, naujai susirgusių 
žarnyno infekcinėmis ligomis asmenų skaičius 10 000 gyventojų ir 
kt.). 

LR sveikatos apsaugos ministerija jau ne vienerius metus iš eilės 
yra nustačiusi valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) vi-
suomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo veiklos priorite-
tus, iš kurių svarbiausi: visuomenės psichikos sveikatos gerinimas 
ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAs 
IR SAUGOJIMAS

→ 

PROBLEMA 

Ne visų miesto ugdymo įstaigų aplinka (fizinė, psichosocialinė) 

ir infrastruktūra yra palanki vaikų sveikatos stiprinimui. 

SPRENDIMAI

1. Sieksime, kad kuo daugiau miesto ugdymo įstaigų įdiegtų švediš-
ko stalo maitinimo principą.  

2. Sieksime, kad kuo daugiau miesto ugdymo įstaigų įsitrauktų į svei-
katą stiprinančių arba aktyvių mokyklų tinklą.

3. Skatinsime ugdymo įstaigas vykdyti darbuotojų ir mokinių psichi-
kos sveikatos stiprinimui skirtų mokymų skaičių.

4. Gerinsime ugdymo įstaigų infrastruktūrą, siekiant skatinti didesnį 
mokinių įsitraukimą į sveikatinančias veiklas.

Atsižvelgiant į bendrą situaciją šalyje ir Kauno mieto gyventojų 
sveikatai įtaką darančius  veiksnius, mieste sieksime kurti sveikati-
nančią ir tvarią aplinką, didinti sveikatos priežiūros paslaugų įvai-
rovę, prieinamumą ir kokybę. 
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

SUAUGUSIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
STIPRINIMAS IR GERINIMAS

→ 

PROBLEMA 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų paplitimas Kauno mieste žen-

kliai viršija šalies vidurkį. Be to gyventojai ne retai renkasi svei-

katą žalojantį elgesį (pavyzdžiui, greitą maistą kasdieninėje 

mityboje, sėslų gyvenimo būdą, propaguoja žalingus įpročius 

ir kt.) ne dėl nežinojimo, bet dėl laiko stokos, per mažos moty-

vacijos keisti kasdieninius įpročius, baimės suklysti ir kt., nors 

didžioji dalis žino, kad fizinių pratimų, mitybos ir streso valdy-

mas padeda apsisaugoti nuo daugelio lėtinių ligų, reikšmingai 

pagerina gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę gerovę.

SPRENDIMAI

1. Siekiant mažinti traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių, kuriant ar 
atnaujinat viešąsias erdves diegsime universalaus dizaino principus.

2. Tęsime nemokamų fizinio aktyvumo treniruočių programą visų am-
žiaus grupių gyventojams miegamuosiuose rajonuose.

3. Sieksime kuo daugiau suaugusiųjų gyventojų įtraukti į sveikos mi-
tybos bei streso valdymo mokymus.

4. Plėsime asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 
spektrą, siekiant patenkinti miesto gyventojų poreikius (pavyzdžiui, 
gyvensenos medicinos specialistų įtraukimas į ASPĮ). 

5. Sieksime gerinti sveikatos priežiūros kokybę didinant slaugyto-
jų skaičių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriant jiems 
palankesnes darbo sąlygas. 

6. Efektyviai išnaudosime vieną iš Kauno privalumų – sukursime jiems 
palankias ir motyvuojančios miesto aukštosiose mokyklose paren-
giamus visų specialybių sveikatos priežiūros specialistus, sukursime 
jiems palankias ir motyvuojančias darbo sąlygas.
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

SVEIKATAI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS
→ 

PROBLEMA 

Žemas gyventojų įsitraukimas į sveikatinančias veiklas dėl ne-
pakankamai tam išvystytos miesto aplinkos ir infrastruktūros. 

SPRENDIMAI

1. Remiantis darnaus vystymosi principais, vykdysime sveikatingu-
mui ir fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtrą.

2. Investuosime į vaikų žaidimų aikštelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, 
parkų, žaliųjų ir treniruoklių zonų tvarkymą bei plėtrą.

3. Tęsime prie daugiabučių namų esančių sporto (krepšinio, tinklinio, 
futbolo) aikščių atnaujinimą ir kūrimą.

4. Didinsime dviračių, riedlenčių, riedučių ir kt. sporto šakų parkų 
plėtrą mieste.

5. Inicijuosime sveikatai palankios mitybos aplinkos kūrimą. 
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

SAUGI IR SVEIKATAI PALANKI GYVENAMOJI, 
DARBO IR MOKYMOSI APLINKA

→ 

PROBLEMA 

Kiekvienam miestiečiui aktualu, kad jo darbe, mokykloje ar na-
muose būtų sukurta sveika aplinka. Tai turi tapti ir miesto prio-
ritetu.

SPRENDIMAI

1. Savivaldybė sieks, jog mokyklose bei darželiuose maistas būtų 
tiek palankus sveikatai, tiek patrauklus vaikams.

2. Gerinsime mokyklų fizinio lavinimo pamokų inventorių, persirengi-
mo kambarių infrastruktūrą, dušus.

3. Investuosime į vaikų žaidimų aikštelių, dviračių bei pėsčiųjų takų, 
parkų, žaliųjų ir treniruoklių zonų tvarkymą ir plėtrą.

4. Tęsime nemokamų fizinio lavinimo treniruočių programą visų am-
žiaus grupių gyventojams miegamuosiuose rajonuose.

5. Toliau tęsime prie daugiabučių namų esančių sporto (krepšinio, 
tinklinio, futbolo) aikščių atnaujinimą.

6. Didinsime dviračių, riedlenčių, riedučių sporto šakų parkų plėtrą 
mieste.

7. Gerinsime psichologinę aplinką visuomenėje (kursime programas 
užtikrinančias žmogaus, vaiko, šeimos, darbuotojo teises, užkirsti kelią 
priekabiavimams, patyčioms ir kt.).
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

KOKYBIŠKAS IR SAVALAIKIS GYDYMAS, 
EFEKTYVI PROFILAKTIKA

→ 

PROBLEMA 

Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojai dažnai susiduria su 
sveikatos sistemos iššūkiais. Siekiant spręsti šią problemą, sa-
vivaldybė turi prisidėti prie kokybiškesnių sveikatos paslaugų 
suteikimo, gydymo ir profilaktikos.

SPRENDIMAI

1. Efektyviai išnaudosime vieną iš Kauno privalumų – miesto aukš-
tosiose mokyklose parengiamus visų specialybių sveikatos priežiūros 
specialistus, sukuriant jiems palankias ir motyvuojančias darbo sąly-
gas.

2. Papildomai finansuosime gyventojams reikalingas sveikatos prie-
žiūros paslaugas, neapmokamas ar nepakankamai apmokamas iš 
PSDF: iš dalies kompensuosime dantų protezavimo išlaidas neįgaliems 
ir pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, iš dalies kompensuosime 
ortopedijos paslaugas, prisidėsime prie lėtinių neinfekcinių ligų pre-
vencinių programų įvairaus amžiaus grupėms (nauja programa – oftal-
mologo paslaugos).

3. Kursime komunikacines kampanijas, skirtas onkologinių ir šir-
dies-kraujagyslių ligų prevencijos sklaidai, siekdami skatinti miestie-
čius daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. 
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KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS

MOBILI ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ BRIGADA – 
KAUNO PILOTINIS PROJEKTAS

→ 

PROBLEMA 

Siekiant paskatinti ir užtikrinti burnos sveikatos prevenciją mo-
kyklose, taip sukuriant sąlygas realiam burnos ligų patologijų 
paplitimo ir intensyvumo įvertinimui, o taip pat ir neįgaliems 
asmenims suteikti kokybiškas, prieinamas odontologines pas-
laugas, miestas turėtų imtis inciatyvos kurdamas pilotinį pro-
jektą – mobilias odontologines brigadas.

SPRENDIMAI

1. Sieksime Kauno miesto poliklinikoje sukomplektuoti 2 autobusiu-
kus su odontologine įranga, kurie pagal poreikį galėtų vykti tiek į švie-
timo įstaigas, tiek ir į neįgaliųjų gyvenamąsias vietas.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

ŠEIMAI PALANKUS IR 
SOCIALIAI JAUTRUS MIESTAS

6
Socialinių paslaugų srityje Kaunas visada buvo lyderis. Turime 
siekti, kad tiek šeimos, tiek įvairioms amžiaus ar socialinėms 
grupėms priklausantys miesto gyventojai gautų kokybiškas social-
ines ir kitas miesto teikiamas paslaugas. Sieksime, jog kiekvienu 
miestiečiu būtų pasirūpinta ir reikalingos socialinės paslaugos būtų 
suteiktos laiku, o jų kokybe būtų patenkinti visi gyventojai.
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ŠEIMAI PALANKUS IR SOCIALIAI JAUTRUS MIESTAS

PASLAUGŲ PAKETAS ŠEIMAI IR PALANKESNĖ 
APLINKA AUGINTI VAIKUS

→ 

PROBLEMA 

Kauno tikslas – rūpintis kiekvienu savo gyventoju, o tai galima 
pasiekti ne tik kuriant naujas darbo vietas, bet ir palankias są-
lygas šeimos kūrimui. Turime tapti pavyzdžiu ir kitiems Lietu-
vos miestams.

SPRENDIMAI

1. Mieste jaunoms šeimoms teiksime mažamečių vaikų pavėžėjimo 
paslaugas.

2. Plėtosime naujų vaikų darželių steigimo strategiją visame Kauno 
mieste.

3. Didinsime nemokamai teikiamų šeimos psichologo konsultacijų 
skaičių.

4. Plėsime dienos centro ir paslaugų namuose paketą neįgalius vai-
kus auginančioms šeimoms.

5. Steigsime šeimos darželius, leisiančius užtikrinti galimybes tėvams 
greičiau grįžti į darbo rinką. Vienas asmuo savo namuose arba nuomo-
jamose patalpose galės prižiūrėti iki penkių vaikų, kurių amžius siektų 
nuo 2 iki 5 metų. Atsižvelgiant į tėvų poreikius, vaikai šeimos darželyje 
galėtų praleisti iki 10 valandų darbo dienos metu.
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ŠEIMAI PALANKUS IR SOCIALIAI JAUTRUS MIESTAS

DAUGIAU SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SENJORAMS
→ 

PROBLEMA 

Garbingo amžiaus visuomenės nariai dažnai jaučiasi pamiršti ir 
negirdimi – tiek ir vieniši asmenys, tiek ir su sveikatos ar judu-
mo problemomis susiduriantys asmenys. Miesto tikslas – rū-
pintis kiekvienu savo miestiečiu.

SPRENDIMAI

1. Plėsime pagalbos į namus (socialinės priežiūros) ir dienos sociali-
nės globos paslaugų teikimą asmens namuose.

2. Sudarysime sąlygas senjorų savanorystei vaikų dienos centruose.
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ŠEIMAI PALANKUS IR SOCIALIAI JAUTRUS MIESTAS

SAUGI APLINKA BE TĖVŲ GLOBOS  
LIKUSIEMS VAIKAMS

→ 

PROBLEMA 

Kiekvienas vaikas, nepaisant jo socialinės padėties, turi būti 
svarbus tiek valstybės, tiek ir miesto lygmeniu. Be tėvų globos 
likusieji vaikai negali būti pamiršti, todėl miestas jiems turi užti-
krinti saugią ir palankią aplinką.

SPRENDIMAI

1. Rengsime mokymus su be tėvų globos likusiais vaikais dirban-
tiems socialiniams darbuotojams.

2. Didinsime socialinių darbuotojų, dirbančių su be tėvų globos liku-
siais vaikais, etatų skaičių.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

ŠVIETIMAS – 
KAUNO PRIORITETAS

7
Kaunas – daugelio dabartinių Lietuvos aukštųjų mokyklų lopšys. 
Mieste veikiantys universitetai ir kolegijos gali didžiuotis būdamos 
ne tik seniausiomis bei giliausias tradicijas turinčiomis ugdymo 
įstaigomis, bet ir lyderėmis visos šalies kontekste. Nepaisant to, 
problemų  gausu ir miesto aukštojo mokslo bei švietimo srityje. Vi-
ena svarbiausių užduočių – užtikrinti, jog kiekvienas vaikas įgytų 
kokybišką švietimą ir turėtų vienodas starto galimybes savo ate-
ities karjerai kurti.

Savivaldybė kaip daugelio mokyklų steigėja turi prisiimti atsa-
komybę už problemas švietimo srityje, padėti ir prisidėti prie 
pokyčių, kuriant geresnę mokymo sistemą, skatinti pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimą, drauge su mokyklų bendruomenėmis 
ieškoti sprendimų švietimo kokybei gerinti. 
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

DIDESNIS DĖMESYS ŠVIETIMO PAGALBAI
→ 

PROBLEMA 

Miestas turi skirti daugiau dėmesio kiekvieno vaiko ugdymui ir 
pasirengti visa apimančiam įtraukiajam ugdymui. Taip pat Kau-
nas turi siekti, jog kuo daugiau mokinių, ypatingai turinčių spe-
cialiųjų ugdymo poreikių, tęstų mokymąsi ir po 10 klasės.

SPRENDIMAI

1. Skirsime daugiau mokymo lėšų švietimo pagalbai mokyklose ir pe-
dagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose organizuoti.

2. Sieksime į mokyklas pritraukti daugiau švietimo pagalbos specia-
listų.

3. Numatysime priemones, įpareigojančias atlikti švietimo pagalbos 
poreikių tenkinimo ir pagalbos prieinamumo vertinimo analizę. Sieksi-
me, kad kuo daugiau mokinių tęstų mokymąsi po 10 klasės.
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

MAŽESNI MOKYMOSI PASIEKIMŲ SKIRTUMAI – 
DAR GERESNI REZULTATAI

→ 

PROBLEMA 

Nepaisant savo lyties ar ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, kie-
kvienas vaikas turi gauti kokybišką išsilavinimą. Siekiant šių 
tikslų, privalu užtikrinti instrumentus geriausių pasiekimų įgy-
vendinimui. 

SPRENDIMAI

1. Pasirūpinsime, kad mokyklų tinklas Kauno mieste būtų subalan-
suotas ir neliktų per mažų, ar per didelių klasių, nesiformuotų „geros“ ir 
„blogos“ mokyklos.

2. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir mokymo priemonėms įsigyti skir-
tas lėšas naudosime tikslingai, siekiant mažinti mokymosi pasiekimų 
skirtumus tarp mokyklų ar merginų ir vaikinų bei gerinti vidurinio ug-
dymo programos mokinių gamtos ir socialinių mokslų mokymosi pasie-
kimus.

3. Siekiant paskatinti vaikus domėtis tiksliaisiais mokslais, parengsi-
me ir visuose Kauno darželiuose bei mokyklose įgyvendinsime STEAM 
programą. Šiam tikslui įveiklinsime ir Mokslo salą.
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

DAUGIAU DĖMESIO GEBĖJIMŲ IR
TALENTŲ UGDYMUI

→ 

PROBLEMA 

Norint padėti vaikams suprasti savuosius gebėjimus ir talentus, 
svarbu juos ugdyti bei atrasti. Miestas turi padėti ir gabiems 
vaikams, nes jie savo gabumais garsina miestą ne tik naciona-
liniu, bet ir pasauliniu lygiu.

SPRENDIMAI

1. Daugiau dėmesio skirsime neformaliojo švietimo programų krypčių 
plėtrai ir pasiūlai, siekiant, kad jos atitiktų kiekvieno vaiko poreikius ir 
galimybes, padėtų ugdyti gebėjimus ir talentus.

2. Toliau tęsime tarpdisciplininės itin gabių mokinių ugdymo progra-
mos įgyvendinimą, skatindami, kad kuo daugiau mokinių dalyvautų da-
lykinėse olimpiadose, konkursuose. 
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

STIPRI KAUNO MOKYTOJŲ BENDRUOMENĖ
→ 

PROBLEMA 

Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta mokytojų, nes pedago-
go profesija atrodo nepakankamai patraukli. Miestas negali likti 
abejingas ir turi ieškoti būdų kaip šią problemą spręsti.

SPRENDIMAI

1. Sukursime finansinio skatinimo modelį, kurio tikslas – pritrauk-
ti daugiau mokytojų, švietimo pagalbos specialistų. Ypač – gamtos ir 
tiksliųjų mokslų srityse.
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

SAVIVALDYBĖS ĮSITRAUKIMAS Į TŪKSTANTMEČIO 
MOKYKLŲ PROGRAMĄ

→ 

PROBLEMA 

Nors valstybinių brandos egzaminų rezultatai Kauno mieste 
atliepia bendrą šalies kontekstą, miestas turi žinių bei poten-
cialo dalintis gerąja patirtimi su kitais Lietuvos miestais. Šiame 
kontekste svarbu įsitraukti ir dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų 
programoje, kurios tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrū-
kius ir sukurti integralias, optimalias, kokybiškas ugdymo(-si) 
sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šios programos įgyvendini-
me savivaldybė turi dalyvauti kuo aktyviau.

SPRENDIMAI

1. Aktyviau įsitrauksime į Tūkstantmečio mokyklų programos tikslų 
įgyvendinimą ir skirsime papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto pro-
gramos sėkmei užtikrinti.
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ŠVIETIMAS – KAUNO PRIORITETAS

DAUGIAU DĖMESIO MOKYTOJAMS
→ 

PROBLEMA 

Siekiant didinti mokytojo profesijos patrauklumą, reikalinga 
efektyvi motyvacinė sistema. Savivaldybė turi parodyti tinka-
mą dėmesį – ne tik rinkdama geriausius metų mokytojus ir skir-
dama jiems premijas, bet ir pasirūpindama jų kasdienybe.

SPRENDIMAI 

1. Skirsime mokytojams ir švietimo įstaigų specialistams Žiogo kor-
teles bei metinį viešojo transporto bilietą darbo dienomis.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

GYVAS IR DINAMIŠKAS  
AKADEMINIS MIESTAS

8
Kaune sparčiai vystosi pramonė, kuriasi naujos vietinės ir tarptau-
tinės įmonės, o potencialūs investuotojai, kaip vieną iš lemiamų 
veiksnių investuoti mieste, įvardija kvalifikuotų specialistų poreikį. 
Mieste studijuoja trečdalis visų Lietuvos studentų – daugiau nei 30 
tūkst. jaunų žmonių. Kaune turime puikius pagrindus, padedančius 
jauniems žmonės įsitraukti į sprendimų priėmimą, aktyviai dalyva-
uti įvairių organizacijų veiklose, studijuoti ir kurti. Dėl šių priežasčių 
skatinsime abipusį, nuolatinį dialogą ir įgalinsime jaunimą aktyviai 
dalyvauti kuriant Kauną. 

Studentai patys savaime, skatina Kauno ekonomiką, ypač at-
vykę iš regionų – leidžia pinigus, naudojasi paslaugomis. Lanky-
tojai užpildo kavines, barus, aktyviai dalyvauja miesto kultūrin-
iame gyvenime. Visgi svarbiausia, kad dalis jų baigę studijas lieka 
gyventi Kaune – įsidarbina, kuria šeimas, augina vaikus. Jie tiesi-
ogiai kuria Kauno gerovę, augina ekonomiką, Kaunas tampa pa-
trauklus investuotojams.
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GYVAS IR DINAMIŠKAS AKADEMINIS MIESTAS

PSICHOLOGINĖ SVEIKATA – VIENAS IŠ 
MŪSŲ PRIORITETŲ

→ 

PROBLEMA 

Jaunimas tiek akademiniame, tiek asmeniniame gyvenime su-
siduria su stresu, kitais psichologiniais iššūkiais. Miestas negali 
ignoruoti psichologinės sveikatos problemų ir turi prisidėti prie 
iššūkių sprendimo, prevencinių programų kūrimo.

SPRENDIMAI

1. Kursime saugesnę aplinką. Remsime jaunimo pagalbos linijas, so-
cialines iniciatyvas, stiprinančias jaunų žmonių emocinę būseną.

Atitinkamai, vienas iš mūsų tikslų – pritraukti į Kauną kuo daugi-
au studentų ir išsaugoti studijas pabaigusius žmones. Tuo būdu 
užtikrinsime tiek tvarų Kauno ekonomikos augimą, tiek didinsime 
miesto intelektualinį potencialą.
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GYVAS IR DINAMIŠKAS AKADEMINIS MIESTAS

DAUGIAU LAISVĖS JAUNIMO SAVIRAIŠKAI
→ 

PROBLEMA 

Kaune, kaip jaunimo mieste, veikia daug įvairių jaunimo NVO, 
kurios šiandien, kaip ir daugelis kitų bendruomenių, yra igno-
ruojamos ir negirdimos. Mieste turėtų būti skatinamas jaunimo 
įsitraukimas į miesto problemų sprendimą, skatinamos jaunimo 
iniciatyvos.

SPRENDIMAI

1. Leisime jaunimo organizacijoms naudotis savivaldybės patalpomis, 
sudarysime galimybę projektus teikti visus metus bei įtrauksime pilie-
tiškumą ir bendruomeniškumą skatinančias iniciatyvas į finansuojamų 
veiklų sritis.

2. Kursime tradiciją švęsti jaunimo dienas Kaune. Meras tiesiogiai įsi-
trauks ir taps Kauno jaunimo dienų ambasadoriumi. Padidinsime jauni-
mo švenčių ir renginių skaičių mieste.

3. Stiprinsime jaunimo atstovavimo struktūras ir deleguotų jaunimo 
atstovų realų įsitraukimą į diskusiją, užtikrindami, jog jaunimo balsas 
būtų girdimas sprendžiant aktualias miesto problemas.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS 
MIESTAS VISIEMS

9
Kaunas sėkmingai auga ir plečiasi. Sieksime, kad plėtra būtų har-
moninga – atsižvelgiant į poveikį gyventojų sveikatai bei aplinkai. 
Skirsime dėmesį žaliajam miesto rūbui, patogiam viešajam trans-
portui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklui bei atliekų susidarymo pre-
vencijai ir perdirbimui. Pritaikydami miestą šylančiam klimatui ir 
tvariam augimui iš tiesų rūpinamės kiekvieno kauniečio sveikata, 
patogumu ir kokybišku gyvenimu.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ SAUGOS IR PLĖS MIESTO ŽELDINIUS
→ 

PROBLEMA 

Kauno mieste yra mažinami želdynų plotai ir naikinami vertingi 
brandūs medžiai. 

SPRENDIMAI

1. Laikysime kiekvieną brandų medį reikšmingu viešuoju turtu. Ne-

kilnojamojo turto plėtotojus įpareigosime nukirstus medžius  atsodinti 

kitose miesto vietose.

2. Sudarysime miesto parkų, miško plotų, žalių skverų ir žalios au-

gmenijos būklės monitoringą. Sudarius nepriklausomų ekspertų darbo 

grupę, paruošime miesto žaliųjų plotų plėtros strategiją. Želdynų plo-

tus didinsime sodinant Lietuvoje natūraliai augančius medžius ir užti-

krinsime patogią miestiečių prieigą prie jų.

3. Žaliųjų plotų priežiūrai sudarysime eksploatavimo sutartis tik su 

sertifikuotomis, kompetentingus bei patyrusius specialistus turinčio-

mis įmonėmis. 

4. Suteiksime gyventojams patogią prieigą prie informacijos apie 

planuojamus su želdynais susijusius darbus, geriau komunikuosime 

būsimus pokyčius su visuomene ir suteiksime gyventojams galimybę 

spręsti.

5. Skatinsime ir remsime gyventojų gretose kylančias aplinkos apžel-

dinimo iniciatyvas.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ SAUGOS BIOLOGINĘ, ISTORINĘ IR 
KULTŪRINĘ REIKŠMĘ TURINČIUS MIŠKO PARKUS

→ 

PROBLEMA 

Tokie parkai kaip Žaliakalnio ar Aukštųjų Šančių ąžuolynai tapo 
(ar ruošiami tapti) pasipelnymo šaltiniu. Naikinami net „Natu-
ra2000“ programa apsaugoti ir sužymėti biologiškai itin reikš-
mingi brandūs ąžuolai. Žaliakalnio Ąžuolyno parkas – ne tik 
vienas svarbiausių Kauno identiteto veiksnių, bet ir itin vertin-
gas miesto turtas.

SPRENDIMAI

1. Apsaugosime šimtametį parką nuo bet kokios invazinės plėtros, 

kuri nesusijusi su tiesioginiais Ąžuolyno poreikiais.

2. Klausysime bendruomenių, tvaraus miesto augimo ekspertų, gam-

tosaugos specialistų ir arboristų nuomonės bei diskusijų būdu, viešai 

ir skaidriai spręsime, kaip apsaugoti ir dar labiau įveiklinti brandžių 

medžių parkus.

3. Sieksime susigrąžinti visą Ąžuolyną savivaldybės žinion: išpildy-

sime Kauno bendruomenių ir gamtosaugos aktyvistų norą, kad visas 

Ąžuolynas būtų sujungtas į nedalomą vienetą ir jame būtų galima įkurti 

visuomenei naudingus objektus.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ NAUDOS TVARIĄ ENERGIJĄ,
ATSISAKYS VIENKARTINIŲ INDŲ IR RODYS PAVYZDĮ

→ 

PROBLEMA 

Šiandieninė problema yra tai, jog savivaldybė nesirenka tvarių 
ir atsinaujinančių energijos išteklių, nesiekia mažinti savo veiklų 
keliamos taršos ir tokiu būdu nerodo sektino pavyzdžio mies-
tiečiams.

SPRENDIMAI

1. Sieksime renovuoti kuo daugiau savivaldybės valdomų pastatų, 

taip taupant šildymo energiją ir kaštus.

2. Sieksime skaitmenizuoti valdymo procesus, skatinsime rūšiuoti 

atliekas savivaldybės valdomuose pastatuose ir atsisakyti vienkartinių 

puodelių darbovietėse.

3. Savivaldybės renginiuose sieksime mažinti vienkartinių indų kiekį.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ RŪPINSIS ORO KOKYBE
→ 

PROBLEMA 

Viena labiausiai progresuojančių miesto problemų šiuo metu – 
tolygiai auganti kietųjų dalelių tarša ore, triukšmo tarša bei di-
dėjančios spūstys.

SPRENDIMAI

1. Tobulinti troleibusų kontaktinį tinklą, taip didinant eismo  

pralaidumą.

2. Atnaujinsime miesto viešąjį transportą, didindami elektra varomo 

transporto skaičių.

3. Plėsime miesto oro taršos monitoringą. Kartą per savaitę viešinsi-

me rezultatus bei jų analizę kiekvienam miestiečiui lengvai pasiekia-

mais kanalais.

4. Plėsime dviračių takų tinklą prioretizuojant trūkstamas jungtis,  

reikalingas kelionėms į darbą.

5. Užtikrinsime, kad miestas būtų patogus pėstiesiems. Įpareigosime 

paspirtukų ir dviračių nuomotojus probleminėse vietose šias priemo-

nes statyti tik tam skirtose aikštelėse.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ NEMAŽINS VANDENVIEČIŲ PLOTŲ
→ 

PROBLEMA 

Privatizuojant vandenviečių plotus mažėja geriamo vandens 
resursai. Dalis miesto gyventojų, ypač vasarą, gauna nekoky-
bišką vandenį, o kartu didėja ir vandenviečių požeminio van-
dens tarša.

SPRENDIMAI

1. Stabdysime vandenviečių plotų mažinimą ir išpardavimą, inicijuo-

dami įstatymo projektą, užtikrinantį geriamo vandens zonų neliečia-

mumą.

2. Paruošime miesto vandentvarkos ūkį ekstremaliai situacijai, kuri 

būtų įvedamas įvykus nenumatytiems incidentams. 

3. Užtikrinsime vandenviečių bei rezervuarų tinkamą apsaugą nuo 

išorinės žalos.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ MAŽINS FEJERVERKŲ NAUDOJIMĄ
→ 

PROBLEMA 

Iki šiol įvairių renginių metu savivaldybė didelį biudžetą skiria 
fejerverkų įsigijimui bei leidimui. Tai – ne tik brangi, bet ir orui, 
aplinkai bei gyvūnijai žalinga pramoga.  

SPRENDIMAI

1. Mažinsime sprogiosios pirotechnikos naudojimą viešuose miesto 

renginiuose.

2. Rinksimės kūrybiškus, išmanius ir netaršius sprendimus: šviesos 

projekcijas ir lazerius,  skraidančių dronų programas.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ INICIJUOS PROJEKTĄ –  
TVARUS GYVENIMAS NUO PAT DARŽELIO

→ 

PROBLEMA 

Pastebima, jog gana reikšminga dalis kauniečių vis dar nesido-
mi tvarios gyvensenos principais, šiukšlina parkuose bei aplink 
gyvenamuosius pastatus, neformuoja aplinkai draugiškų kas-
dieninių įpročių. 

SPRENDIMAI

1. Inicijuosime projektą, nukreiptą į Kauno miesto darželius ir pradi-

nes mokyklas, kurio tikslas – edukuoti vaikus apie atliekų taršą bei jų 

kelią, apie rūšiavimą ir perdirbimą, šių procesų svarbą. 

2. Kiekviename darželyje atsiras maisto atliekų kompostinė.

3. Darželiai, mokyklos, universitetai ir kitos mokymo įstaigos bus ap-

rūpintos funkcionaliais rūšiavimo konteineriais. Personalas ir mokiniai 

bus mokomi atsakingai tvarkyti savo atliekas. Įdiegsime sistemą, jog 

rūšiuoti būtų patogu, o atliekos tikrai nukeliautų, kur joms ir priklauso.
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KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ SKATINS DALINTIS
NEBEREIKALINGAIS DAIKTAIS

→ 

PROBLEMA 

Gyventojai susiduria su daiktų kaupimo ir antrinio panaudojimo 
problema. Dėl ribotos vietos namuose, kyla klausimas, kur dėti 
nebenaudojamus, bet  dar kokybiškus daiktus. Dėl šios proble-
mos, dauguma jų dažnai be reikalo nukeliauja į sąvartyną. Ati-
tinkamai, šiukšlių kiekis kilogramais, tenkantis vienam gyven-
tojui per metus, kasmet pavojingai didėja.

SPRENDIMAI

1. Kaune įsteigsime kokybiškų daiktų priėmimo punktų tinklą (dabar 

yra tik trys) ir didinsime žinomumą apie juos, kaip apie tvarią alterna-

tyvą perduoti nebereikalingus daiktams jų ieškantiems.



43

KAUNAS – ŽALIAS IR SVEIKAS MIESTAS VISIEMS

SAVIVALDYBĖ TOBULINS ATLIEKŲ
RŪŠIAVIMO SISTEMĄ

→ 

PROBLEMA 

Dalyje Kauno rajonų net ir norintis tvarkingai atliekas rūšiuoti 
žmogus to daryti negali, nes arti nėra rūšiavimui skirtų kontei-
nerių. Taip pat nėra galimybės tinkamai atskirti maisto atliekas, 
užteršiančias visas kitas buitines atliekas.

SPRENDIMAI

1. Suteiksime gyventojams galimybę atskirai nuo komunalinių atliekų 

rūšiuoti maisto atliekas.

2. Užtikrinsime, kad rūšiavimo konteinerių tinklas būtų tolygiai pa-

siskirstęs per visą Kauno miestą, o visi gyventojai turėtų arti esančius 

rūšiavimo konteinerius.

3. Visose vietose, kur vyrauja intensyvus pėsčiųjų eismas, įkursime 

atliekų rūšiavimo šiukšliadėžes.
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KAUNO 2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

KULTŪROS GALIA  
KŪRYBINIAME KAUNE

10
Kiekvienas sėkmingai besivystantis pasaulio miestas neatsieja-
mas nuo pagrindinės savojo identiteto ašies – kultūros. Ji – vienin-
telė, kuri mus, kaip individus, priveda prie žmoniškumo, išlaisvina 
iš kasdienybės, lavina skonių įvairovę, priverčia kelti klausimus ir 
ieškoti atsakymų į juos. Galų gale, tai tas dėmuo, be kurio gyven-
imas būtų primityvus. Tad kur slypi Kauno identiteto ir kūrybinės 
galios ašis? Kaip mes užtikrinsime kultūros artėjimą prie žmogaus 
ir ko reikia Kaunui artimiausiame laikotarpyje?
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KULTŪROS GALIA KŪRYBINIAME KAUNE

KULTŪROS EKONOMIKA: KAUNAS –  
LAISVŲ IR NEPRIKLAUSOMŲ KULTŪROS  
PROFESIONALŲ CENTRAS

→ 

PROBLEMA 

2022 m. pasibaigus Kauno – Europos kultūros sostinės me-
tams, po kurių kultūros profesionalai, dirbantys jau kultūros ir 
kūrybos centru tapusiame „KEKS 2022“ liks be aiškaus darbų 
tęstinumo. Akivaizdu, kad valdžia nekuria kultūros, tačiau už-
tikrina tinkamas ir orias sąlygas ją kurti ir tobulinti profesiona-
lams. Stiprios valstybės pamatas yra laisvi, kūrybingi, mąstan-
tys žmonės, todėl Kaunas turėtų tapti kultūros profesionalų 
centru, kurie savo kasdiene veikla ženkliai prisidėtų prie eko-
nominio kultūros veiksnio kūrimo. 

SPRENDIMAI

1. Stiprinsime kūrybinių industrijų sektorių ir įkursime LKZ – Laisvą 

kūrybinę zoną Kaune, kuri glaudžiai bendradarbiautų su savivaldybe 

ir taptų ne tik jungiamąja grandimi tarp kūrybininkų bei administrato-

rių, bet ir finansine pagalba kuriančiajam. LKZ epicentrais galėtų tapti 

industrinės ir vis dar neišnaudotos erdvės Kaune (tam būtina dialogo 

paieška su potencialių vietų valdytojais, investuotojais). Tokios erdvės 

galėtų tapti multifunkciniais centrais, kuriuose vietą rastų tiek me-

nininkų centrai, tiek renginiai, tiek gastronomijos erdvės (angl. food 

hall).

2. Kaune trūkstant ekspozicinių erdvių ir menininkų rezidencijų, 

sprendimu, pasitarnaujančiu tiek vietinių, tiek ir užsienio menininkų 

ar pasaulinio lygio žvaigždžių reikmėms galėtų tapti vis dar tinkamai 

neatrastas Kauno industrinių pastatų sektoriaus potencialas. Tokiose 

(ar panašiose) erdvėse galėtų atsidaryti ir „Black Box“ (juodoji dėžė) 

– salė, reikalinga ir skirta scenos menų veikloms, mažesniems, nestan-

dartiniams teatro pastatymams arba šiuolaikiniam šokiui.
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KULTŪROS GALIA KŪRYBINIAME KAUNE

KAUNO CENTRINIS PAŠTAS –  
ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO CENTRAS 

→ 

PROBLEMA 

Apie būtinybę sutvarkyti, o svarbiausia – įveiklinti ir užpildyti 
turiniu Kauno tarpukario perlą – Kauno centrinį paštą – aktyviai 
kalbama jau daugiau nei aštuonerius metus. Ši išskirtinė Kauno 
kaip laikinosios sostinės laikotarpį menanti ir jau į šiuolaikinę 
kultūros sostinę įrašyta architektūra, neabejotinai, nusipelnė 
būti pasaulinio paveldo elito sąraše. Nepaisant to ar gausime 
pasaulio kontekste itin svarbią ir svarią UNESCO nominaciją, 
mieste esantys kraštovaizdžio elementai, pastatai, architektū-
ros kokybė ir paveldo puoselėjimas – mūsų visų bendra atsa-
komybė. Parengta Kauno centrinio pašto įveiklinimo galimybių 
studija dėl išsaugojimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms. 
Esminė idėja ir rekomendacija – šiame unikaliame pastate įkurti 
Architektūros centrą (institutą), vykdantį ir muziejaus funkcijas.

SPRENDIMAI

1. Siūlome praplėsti galimybių studijos rekomendacijas ir Centrinia-

me pašte įkurti ne tik architektūros centrą, bet ir interjero, dizaino sek-

toriaus ir visuomenės bendradarbystės erdvę.

2. Dizaino centras koordinuotų draugiško aplinkai dizaino idėjų įgy-

vendinimą mieste. Siekiant kurti tvarų kraštovaizdį Kaune, užtikrin-

ti viešųjų erdvių estetiką, gatvės meno integraciją, pasitelktume šios 

srities profesionalus.  Dizaino centras taptų ir socializacijos erdve, su 

inovatyviomis programomis, užtikrinančiomis kultūros prieinamumą.
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KULTŪROS GALIA KŪRYBINIAME KAUNE

M. K. ČIURLIONIO KONCERTŲ CENTRAS –  
NAUJAS KULTŪROS TRAUKOS ŽIDINYS

→ 

PROBLEMA 

Nors M. K. Čiurlionio koncertų centro statymo idėja gvildena-
ma jau seniai, iki šiol miestas nesiėmė inciatyvos startuoti su 
projekto įgyvendinimu, taip suteikdamas kauniečiams kokybiš-
ką kultūrinį gyvenimą ir pritraukiant aukščiausio lygio scenos 
menininkus. Šis centras būtų orientuotas išskirtinai į rimtosios 
muzikos koncertus – tai taptų aukščiausio lygio koncertų sale 
Lietuvoje, kurioje galėtų koncertuoti žymiausi ir didžiausi pa-
saulio muzikos atlikėjai. Šiai dienai Kaune trūksta erdvės, ku-
rioje galėtų koncertuoti garsiausi pasaulio orkestrai su dides-
nėmis nei įprasta sudėtimis (pavyzdžiui, 100 žmonių). Kaune 
šiandien nėra lengvai transformuojamos erdvės (iki 1500 žiū-
rovų), pritaikytos orkestro-choro, orkestro, operos, miuziklo 
pasirodymams ir konferencijoms. Kairysis Nemuno krantas yra 
tinkamiausia vieta naujajam centrui, siekiant dar labiau priar-
tinti miestą prie upių. Tai buvo numatyta jau prieš dešimtmetį.
 Kartu tai – ne vien tik koncertų salė. Pastato prieigos – erdvė 
vandens transportui, kurioje numatyta ir mažųjų keleivinių lai-
velių prieplauka.

SPRENDIMAI

1. Spartinsime M. K. Čiurlinio koncertų centro projekto startą, įtrauk-

dami į procesą ekspertus ir kitas suinteresuotas grupes, siekdami 

greitesnio naujo kultūros traukos židinio atidarymo. Numatysime, jog 

naujuosiuose koncertų rūmuose būtų įrengta didžioji salė su 1500 

vietų žiūrovams ir mažesnė,  700 vietų erdvė (galimas ir „Black Box“ 

analogas) konceptualiems pasirodymams rengti (tarp jų – teatro, pan-

tomimos, kitoms scenos menų veikloms ir kitiems mažesniems pasiro-

dymams rengti). Taip pat kitos būtinos patalpos ir erdvės, užtikrinan-

čios pilnavertį ir lankytojui patrauklų pastato funkcionavimą.
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SAVIVALDYBĖ IR  
BENDRUOMENĖS –  
LYGIAVERTĖS PARTNERĖS

11

Kaunas nuo seno garsėjo savo aktyvia vietos bendruomenių or-
ganizacijų veikla, vaisingu bendradarbiavimu su vietos valdžia 
(2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje numaty-
ta remti vietos bendruomenių organizacijų projektus, skirtos pa-
talpos jų veiklai). Kauniečių patirtis buvo pavyzdžiu kitų miestų 
bendruomenėms. Deja, šiuo metu valdžia nutraukusi bendradar-
biavimą, projektų finansavimą, vietos bendruomenių organizacijų 
prašymai ir kreipimaisi ignoruojami. Atstatysime dalyvaujamosios 
demokratijos principus Kaune, atkursime bendradarbiavimą tarp 
vietos valdžios ir vietos bendruomenių organizacijų. 

Bendruomeninės veiklos plėtros neįsivaizduojame be glaudaus 
bendradarbiavimo su seniūnijomis, sustiprintomis ir funkciškai, ir 
finansiškai. Dėl šios priežasties mes siūlome realios savivaldos ir 
bendruomenių plėtros planą.
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SAVIVALDYBĖ IR BENDRUOMENĖS – LYGIAVERTĖS PARTNERĖS

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SU 
VIETOS BENDRUOMENĖMIS IR KITOMIS NVO

→ 

PROBLEMA 

Bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos šiuo metu 
Kaune neturi teisės dalyvauti sprendimų priėmime, o joms  
aktualių klausimų svarstyme gali dalyvauti tik formaliai. 

SPRENDIMAI

1. Įtrauksime nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovus 

į savivaldybės sprendimų svarstymą ir priėmimą.

2. Formuosime naują, realiai ir aktyviai veikiančią nevyriausybinių or-

ganizacijų tarybą savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovus 

kviesime dalyvauti veikiančiose darbo grupėse ir komisijose.

3. Užtikrinsime nuoseklų ir nuolatinį programų finansavimą NVO bei 

bendruomenių projektams vykdyti ir teisines konsultacijas kokybiš-

kiems projektams parengti.
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SAVIVALDYBĖ IR BENDRUOMENĖS – LYGIAVERTĖS PARTNERĖS

STIPRIOS SENIŪNIJOS – VALDŽIA ARČIAU ŽMONIŲ
→ 

PROBLEMA 

Seniūnijos geriausiai žino kuo gyvena ar su kokiomis proble-
momis susiduria jų gyventojai. Dėl šios priežasties labai svarbu 
didinti jų savarankiškumą ir atsakomybes.

SPRENDIMAI

1. Seniūnijų biudžetas sudarys ne mažiau kaip 10 proc. savivaldybės 

biudžeto.

2. Socialinių paslaugų, miesto viešųjų erdvių tvarkymo ir kitas aktua-

lias vietos gyventojams funkcijas perduosime seniūnijoms.

3. Seniūnijoms perduosime ir funkcijoms vykdyti skiriamą finansavi-

mą bei dalį žmogiškųjų išteklių.
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SAVIVALDYBĖ IR BENDRUOMENĖS – LYGIAVERTĖS PARTNERĖS

KAUNAS – BENDRUOMENIŲ 
DALYVAVIMO KULTŪROJE CENTRAS

→ 

PROBLEMA 

Kauno miesto gyvenamuosiuose rajonuose vis dar trūks-
ta daugiafunkcinių bendruomenės centrų. Mūsų pagrindinis 
tikslas vietos lygmeniu – siekti užtikrinti kultūros artėjimą prie 
žmogaus per daugiafunkcinių bendruomeninių centrų steigimą 
Kaune. Stiprios bendruomenės yra būtinos klestinčiam miestui.

SPRENDIMAI

1. Identifikuosime labiausiai rajono kontekstą atitinkančias vie-

tas – būsimus bendruomenių centrus. Bendradarbiausime su vietos 

bendruomenių lyderiais, siekiant išgirsti jų lūkesčius ir ieškoti bendrų 

sprendimų įgalinant bendruomenes, kurios pastaruosius metus Kaune 

buvo užmirštos ir neturėjo tinkamos aplinkos visapusiškam bendruo-

menės funkcionavimui.

2. Sukursime bendruomeninių programas pagal atitinkamas rajonų 

tematikas ir teiksime pagalbą bendruomenėms įgyvendinimo procese.
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SAVIVALDYBĖ IR BENDRUOMENĖS – LYGIAVERTĖS PARTNERĖS

AKTYVIOS IR GAUSIOS SAUGIOS 
KAIMYNYSTĖS BENDRUOMENĖS

→ 

PROBLEMA 

Saugumo situaciją savo kaimynystėje geriausiai žino gyvento-
jai, todėl probleminėse vietose reikia didesnio dėmesio iš po-
licijos bei miesto. Tam geriausiai pasitarnautų saugios kaimy-
nystės bendruomenės, į kurias būtų įsitraukę vietos gyventojai, 
policija bei miesto savivaldybės administracija.

SPRENDIMAI

1. Parengsime ir įgyvendinsime savivaldybės programą, skirtą sau-

giai kaimynystei plėtoti.

2. Skatinsime bendruomenės, savivaldybės ir policijos glaudesnį 

bendradarbiavimą, saugant gyvenamąją aplinką, dažninant policijos ir 

saugios kaimynystės grupių narių bendrą patruliavimą padidintos rizi-

kos aplinkos teritorijose.

3. Tarsimės su vietos bendruomenėmis dėl stebėjimo kamerų viešo-

se erdvėse. Parengus stebėjimo kamerų tinklo planą kiekvienoje se-

niūnijoje kompensuosime jų įrengimą.
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