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1. IŠORINIAI TRANSPORTO RYŠIAI 
Kauno miestas dėl nedidelių atstumų ir strategiškai patogios padėties aukštos kategorijos 

tarptautinių kelių ir geležinkelių atžvilgiu yra gerai integruotas ne tik į bendrą Lietuvos susisiekimo 
sistemą, bet ir į tarptautinį transporto koridorių tinklą.  Miesto išorės susisiekimo pagrindą sudaro 
Europos TEN tinklo koridoriai: automobilių kelių sektoriuje šiaurės-pietų kryptimi I-asis koridorius 
(Via Baltica, E67; A5, A1, A8), rytų-vakarų kryptimi IXB koridorius Kijevas-Minskas-Vilnius-
Klaipėda (E85; A1) bei IXD koridorius Kaunas-Kaliningradas (E28; A5). Geležinkelių sektoriuje 
svarbiausi  šiaurės-pietų kryptimi  I-asis koridorius („Rail Baltica“), rytų-vakarų kryptimi IXB 
koridorius Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda bei jo atšaka IXD nuo Kaišiadorių per Kauną iki 
valstybės sienos su Rusijos Federacija. Kauno miestas taip pat turi tarptautinės svarbos antrą pagal 
dydį šalyje oro uostą ir tarptautinės reikšmės valstybinį vidaus vandens kelią E-41 Kaunas–Jurbarkas–
Klaipėda. Savivaldybės teritoriją kertantys I-asis bei IXB transporto koridoriai yra ir išliks vieni 
pagrindinių Lietuvos ir Vidurio Europos susisiekimo sistemos komponentų, kurie užtikrins 
transportinius ryšius su Lietuvos bei Europos regionais. Patogi miesto padėtis prioritetinių Europos 
susisiekimo tinklo elementų atžvilgiu užtikrina integraciją ne tik į  tarptautinių kelių tinklą bet ir 
sudaro geras sąlygas multimodalinės transporto sistemos, tarptautinės logistikos bei verslo vystymui. 

 

1.1. Užmiesčio keliai 
 
Kauno miesto išorinius ryšius užtikrina 17 valstybinės reikšmės kelių, iš kurių 3 yra magistralinės 

reikšmės keliai, 6 krašto reikšmės ir 8 rajoninės reikšmės keliai. Palanki miesto geografinė padėtis 
šalies kontekste sudaro puikias susisiekimo sąlygas su visais Lietuvos regionais. 
 

 

1 pav. Kauno miestas valstybinių kelių tinklo atžvilgiu. [2] 
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1 lentelė. Kauno miesto išorės valstybinės reikšmės keliai [2] 

Kelio 
Nr. Pavadinimas Reikšmė Kategorija Kelio 

juosta, m 
Apsaugos 
zona, m 

A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda Magistralinis I 39 70 
A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai Magistralinis II 28 70 
A6 Kaunas - Zarasai - Daugpilis Magistralinis II 28 70 
130 Kaunas - Prienai - Alytus Krašto III 22 50 
139 Kauno HE - Garliava Krašto III 22 50 
140 Kaunas - Zapyškis - Šakiai Krašto III 22 50 
141 Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda Krašto III 22 50 
222 Kaunas - Vandžiogala Krašto III 22 50 
232 Vilijampolė - Žeimiai - Šėta Krašto III 22 50 

1901 Vaišvydava–Piliuona–Pakuonis–
Pabališkiai Rajoninis V 18 20 

1902 Vaišvydava–Girionys–Žiegždriai Rajoninis IV 19 20 

1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–
Kėdainiai Rajoninis IV 19 20 

1911 Rokai–Girininkai–Purvininkai Rajoninis V 18 20 
1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis Rajoninis V 18 20 
1918 Palemonas–Neveronys–Ramučiai Rajoninis V 18 20 
1919 Ramučiai–Martinava Rajoninis V 18 20 
1935 Garliava - Jonučiai - Karkazai Rajoninis V 18 20 

 
Išorės kelių svarbą susisiekimo sistemoje atspindi transporto eismo intensyvumas šiuose keliuose. 

Kauno miestas yra svarbiausių šalyje transporto koridorių sankirtoje, todėl didelę eismo dalį miesto 
prieigose sudaro tranzitinis transportas. Didelis miesto privalumas yra tai, kad didžiausi tranzitiniai 
transporto srautai nekerta miesto centro. Vakarinis aplinkkelis (I-ojo transporto koridoriaus 
komponentas) ir šiaurinėje dalyje esantis magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda (IX B 
koridorius) užtikrina tranzitinio transporto eismą užmiestyje ir  periferinėse miesto zonose.  
 

 

2 pav. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) Kauno miesto prieigose 2010 m.[2] 
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Intensyviausias  transporto eismas Kauno miesto prieigose vyksta IXB transporto koridoriuje, 
magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruože Vilnius-Kaunas. 2010 metų duomenimis, 
VMPEI čia siekė 23472 transporto priemones. Iš krašto reikšmės kelių dideliu transporto eismo 
intensyvumu pasižymi kelias Nr.130 Kaunas-Prienai-Alytus, kur VMPEI siekia 17978 transporto 
priemones per parą. Ilgamečiai transporto eismo intensyvumo duomenys ir vidutinis metinis transporto 
srauto augimas keliuose pateiktas žemiau esančioje lentelėje. 

 

2 lentelė. Transporto eismo intensyvumas magistralinės ir krašto reikšmės keliuose 2005 – 2010 m. [2] 

Kelio 
Nr. Kelio pavadinimas VMPEI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vid. metinis 
transporto 

srautų 
augimas 

2005-2010 

A1 Vilnius - Kaunas - 
Klaipėda (Link Vilniaus) 

Bendras 20107 22737 26411 26413 22802 23472  3,1% 
Krov. 4243 3354 4143 3986 2966 3297 -4,9% 
Krov. % 21,1% 14,8% 15,7% 15,1% 13,0% 14,0%   

A1 
Vilnius - Kaunas - 
Klaipėda  (Link 
Klaipėdos) 

Bendras 19320 21244 25986 26475 23522 23072 3,6% 
Krov. 3340 4113 4397 4671 4355 4326 5,3% 
Krov. % 17,3% 19,4% 16,9% 17,6% 18,5% 18,8%   

A5 Kaunas - Marijampolė - 
Suvalkai 

Bendras 12669 14838 18590 19887 16549 17934 7,2% 
Krov. 3210 4139 5367 5758 3716 914 8,9% 
Krov. % 25,3% 27,9% 28,9% 29,0% 22,5% 27,4%   

A6 Kaunas - Zarasai - 
Daugpilis 

Bendras 16713 17685 20556 19152 17213 17644 1,1% 
Krov. 1608 1973 2253 1992 1550 1725 1,4% 
Krov. % 9,6% 11,2% 11,0% 10,4% 9,0% 9,8%   

130 Kaunas - Prienai - Alytus 
Bendras 12628 15227 17283 17263 16327 17978 7,3% 
Krov. 778 1429 1620 1275 1206 1218 9,4% 
Krov. % 6,2% 9,4% 9,4% 7,4% 7,4% 6,8%   

139 Kauno HE - Garliava 
Bendras 6431 5497 6239 6280 5939 5098 -4,5% 
Krov. 938 840 953 475 450 377 -16,7% 
Krov. % 14,6% 15,3% 15,3% 7,6% 7,6% 7,4%   

140 Kaunas - Zapyškis - 
Šakiai 

Bendras 5615 6160 6992 7298 6901 6722 3,7% 
Krov. 320 509 577 511 483 466 7,8% 
Krov. % 5,7% 8,3% 8,3% 7,0% 7,0% 6,9%   

141 Kaunas - Jurbarkas - 
Šilutė - Klaipėda 

Bendras 5048 4947 5615 5779 5465 5066 0,1% 
Krov. 274 519 589 512 484 395 7,6% 
Krov. % 5,4% 10,5% 10,5% 8,9% 8,9% 7,8%   

222 Kaunas - Vandžiogala 
Bendras 796 1020 1158 1250 1183 996 4,6% 
Krov. 67 109 124 116 110 93 6,8% 
Krov. % 8,4% 10,7% 10,7% 9,3% 9,3% 9,3%   

232 Vilijampolė - Žeimiai - 
Šėta 

Bendras - 6166 6998 8252 9077 7344 4,5% 
Krov. - 1219 1383 461 507 409 -23,9% 
Krov. % - 19,8% 19,8% 5,6% 5,6% 5,6%   

 

Nuo 2005 iki 2010 metų labiausiai transporto srautai augo krašto kelyje Nr.130 Kaunas-Prienai-
Alytus, šiame kelyje vidutinis metinis srauto augimas siekė 7,3 %. Magistraliniame kelyje A5 Kaunas-
Marijampolė-Suvalkai -7,2 %, krašto kelyje Nr.222 Kaunas-Vandžiogala-4,6 %, krašto kelyje Nr. 323 
Vilijampolė-Žeimiai-Šėta- 4,5 %. Krašto kelyje Nr.139 Kauno HE-Garliava transporto srautai 
vidutiniškai mažėjo po 4,5 %  per metus. Kituose miesto išorės keliuose transporto srautų augimas 
nebuvo toks ryškus. Per minėtą laikotarpį vidutiniškai Kauno miesto prieigose transporto srautai 
kasmet augo po 3,1 % per metus. 
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Didžiausias krovininio transporto srautas tenka IXB koridoriui, magistralinio kelio A1 Vilnius-
Kaunas-Klaipėda ruožui Kaunas-Klaipėda (vidutiniškai 4200 krovininės transporto priemonės per 
parą). Didžiausia procentinė krovininio transporto srauto dalis kasmet fiksuojama Via Baltica trasoje, 
magistraliniame kelyje A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (vidutiniškai 26,83 %). 

 

 

3 pav. Transporto eismo intensyvumo dinamika Kauno miesto prieigose 2005-2010 m. [2] 

 

3 lentelė. Eismo intensyvumas rajoninės reikšmės keliuose 2010 m. [2] 

Kelio 
Nr. Kelio pavadinimas 

VMPEI 
Bendras Krovininis Krov. % 

1901 Vaišvydava–Piliuona–Pakuonis–Pabališkiai 2466 210 8,5% 
1902 Vaišvydava–Girionys–Žiegždriai 4816 269 5,6% 
1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 554 38 6,9% 
1911 Rokai–Girininkai–Purvininkai 4001 441 11,0% 
1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis 234 15 6,4% 
1918 Palemonas–Neveronys–Ramučiai 5004 315 6,3% 
1919 Ramučiai–Martinava 5502 372 6,8% 
1935 Garliava - Jonučiai - Karkazai 2534 177 7,0% 
 

Lyginant Kauno miesto prieigų rajoninės reikšmės kelių eismo intensyvumo duomenis, matyti, 
kad intensyviausi miesto išorės ryšiai yra Ramučių, Martinavos, Žiegždrių, Rokų, Girininkų kryptimis. 
Intensyviausias transporto eismas kelyje Nr.1919 Ramučiai-Martinava (5502 tr. pr. per parą), kelyje 
Nr.1918 Palemonas-Neveronys-Ramučiai (5004 tr. pr. per parą), kelyje Nr.1902 Vaišvydava-Girionys-
Žiegždriai (4816 tr. pr. per parą). Didžiausias krovininio transporto srautas fiksuotas kelyje Nr.1911 
Rokai-Girininkai-Purvininkai, čia per parą vidutiniškai pravažiuoja 441 krovininė transporto 
priemonė, kas sudaro 11 % bendro srauto. 

 
Kauno miesto išorės keliuose lengvieji automobiliai vidutiniškai sudaro 79,3 %. Didelę procentinę 

dalį sudaro krovininis transportas, apie 17,3 %. Kitos transporto rūšys sudaro apie 1,4 % bendro 
transporto srauto. 
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4 pav. Vidutinė transporto srautų struktūra Kauno miesto išorės keliuose.[2] 

 

 

5 pav. Kauno miesto prieigų VMPEI palyginimas su LR vidurkiu. [2] 

Kauno miestas yra svarbiausių šalies  transporto koridorių susikirtimo zonoje, kas atsispindi ir 
išorės kelių eismo intensyvumo situacijoje. Lyginant Kauno miesto išorės kelių aprovimą su vidutiniu 
Lietuvos valstybinių automobilių kelių eismo intensyvumu, matyti, kad Kauno miesto prieigose 
magistraliniuose keliuose eismo intensyvumas 2,8 karto didesnis už šalies vidurkį, krašto keliuose- 3,7 
karto, rajoniniuose keliuose-8,7 karto. 

 

1.2. Geležinkeliai 
 
Kauno apskritis yra ne tik reikšmingiausių automobilių kelių, bet ir svarbiausių šalyje geležinkelių 

mazgas. Kauno apskrities teritorijoje susikerta  transeuropiniai I-asis (Rail Baltica) ir IXB (Kijevas-
Minskas-Vilnius-Klaipėda su IXD  atšaka nuo Kaišiadorių per Kauną iki valstybės sienos su Rusijos 
federacija) geležinkelio koridoriai. Kauno miestą tiesiogiai kerta IXD koridoriaus atšaka Kaišiadorys-
Kaunas-valstybės siena su Rusijos Federacija. Kauno apskrities geležinkelio ruožai bei krovinių 
gabenimo intensyvumas juose pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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4 lentelė. Kauno apskrities geležinkelio ruožai ir krovinių gabenimo intensyvumas 2005-2010 m. [3] 

Ruožo pavadinimas Krovinių intensyvumas, tūkst t/km 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lentvaris - Kaišiadorys 30,794 33,386 37,184 35,638 26,479 30,792 
Kaišiadorys - Palemonas 18,038 18,7 19,601 18,021 11,784 14,594 
Palemonas - Kaunas 1,715 2,15 2,458 0,366 0,186 5,879 
Kaunas - Jiesia 1,402 1,764 1,963 0,69 0,32 5,52 
Jiesia - Kazlų Rūda 18,12 18,827 19,423 18,453 12,109 14,988 
Palemonas - Rokai - Jiesia 16,801 17,13 17,517 18,605 12,288 9,56 
Palemonas - Gaižiūnai 1,919 2,087 2,674 2,232 1,491 1,564 
Kaišiadorys - Gaižiūnai 12,862 14,769 17,687 17,751 14,77 16,238 
Gaižiūnai - Jonava 17,618 21,075 24,578 23,943 19,58 21,131 
Jonava - Radviliškis 17,618 19,473 23,948 23,556 19,626 21,049 
Jonava - Rizgonys 0,303 0,341 0,324 0,321 0,86 0,115 

 

 

6 pav. Krovinių intensyvumas Kauno apskrities geležinkelių ruožuose tūkst..t/1 km. [3] 

 

 

7 pav. Krovos darbai Kauno apskrities stotyse, mln. t  2005-2010 m. [3] 
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Iš krovinių pervežimo Kauno apskrities geležinkeliais duomenų matyti, kad intensyviausi 
krovinių srautai aplenkia Kauno miestą. Didžiausią krovinių srautą Kauno apskrities teritorijoje 
praleidžia IXB koridoriaus ruožas Lentvaris-Kaišiadorys, kur 2010 metais vienam km ruožo teko 
30,792  tūkst. t krovinių. Antroji vieta pagal krovinių gabenimą tenka ruožams Gaižiūnai-Jonava ir 
Jonava-Radviliškis. 

 
Iš Kauno miesto teritoriją kertančių geležinkelių intensyviausiai krovinių gabenimas vyksta ruožu 

Kaišiadorys-Palemonas (14, 594 tūkst. t./ km)  ir ruožu Palemonas-Kaunas (5,879 tūkst. t./ km). 
 

 

8 pav. Krovinių intensyvumas Kauno miesto geležinkelių ruožuose 2010 m. [3] 
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5 lentelė. Keleivių išvykimas iš Kauno apskrityje esančių AB „Lietuvos geležinkeliai“ stočių.[3] 

Stotis Išvyko keleivių, tūkst. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaunas 443,7 442,0 389,8 373,2 345,7 422,8 
Amaliai 6,0 6,0 4,0 2,5 2,3 3,5 
Dotnuva 1,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,0 
Gaižiūnai 0,5 0,3 0,1 - - - 
Garliava 3,8 3,6 2,9 3,5 3,0 2,6 
Gudžiūnai 1,2 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 
Jiesia 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
Jonava 24,4 24,0 21,5 22,5 21,0 21,6 
Kaišiadorys 213,6 189,0 152,8 142,0 125,9 136,4 
Karčiupis 12,9 11,8 8,8 7,0 6,0 5,1 
Kėdainiai 19,5 19,3 16,9 18,8 19,1 20,5 
Livintai 0,4 0,2 0,05 - - - 
Lukšiai 0,5 0,3 0,1 - - - 
Mauručiai 11,8 10,3 6,7 7,8 7,3 7,2 
Pabališkiai 2,8 2,7 2,1 2,9 1,9 1,5 
Pagiriai 2,1 2,7 2,1 1,3 0,7 0,9 
Palemonas 20,1 14,9 11,1 11,7 8,4 7,2 
Pamieris 3,4 2,7 2,1 1,9 1,5 1,4 
Pravieniškės 56,3 53,6 38,9 34,0 29,1 29,7 
Žasliai 38,7 32,5 23,7 25,6 21,6 22,4 
Žeimiai 0,5 0,3 0,1 - - - 

 

 

9 pav. Keleivių išvykimo iš pagrindinių Kauno apskrities stočių dinamika  2005-2010 m. [3] 

 
Kauno geležinkelio stotis yra dominuojanti apskrityje pagal keleivių pervežimų apimtis. 2010 

metų duomenimis iš Kauno geležinkelio stoties išvyko 422,8 tūkst. keleivių, kas sudaro 62 % visų 
apskrityje  geležinkeliu vykusių keleivių. 2008-2009 metais kaip ekonominės krizės pasekmė krovinių 
ir keleivių srautai geležinkeliuose buvo ženkliai sumažėję ir tik nuo 2010 metų tiek krovinių 
gabenimo, tiek keleivių pervežimo srityse stebimos augimo tendencijos. 
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Kauno miestui geležinkelių sektoriuje vienas aktualiausių ir svarbiausių susisiekimo 
infrastruktūros objektų yra Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ trasos įgyvendinimas. „Rail 
Baltica“ – vienas iš prioritetinių transeuropinio transporto tinklo projektų. Jį realizavus atsirastų 
platesnės galimybės pagerinti šalies transporto paslaugų kokybę, pritraukti daugiau krovinių, plėsti 
tranzitą ir tarptautinį konkurencingumą. Įgyvendinus šį projektą, Lietuva turėtų šiuolaikišką ir patogų 
susisiekimą geležinkelių transportu su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Šis geležinkelis sudarų 
galimybes Kauno miestui efektyviai įsijungti į ES transporto tinklą, paspartintų viso Europos regiono 
integraciją, skatintų regionų išilgai koridoriaus ekonominę plėtrą.  „Rail Baltica“ paskatins krovinių 
vežimą geležinkelių transportu Šiaurės-Pietų kryptimi ir taip padidins eksporto, importo bei tranzito 
galimybes. Geležinkelių infrastruktūros plėtra, steigiami logistikos centrai ir greitesnis susisiekimas su 
kaimyninėmis valstybėmis turės teigiamos įtakos verslo įmonių veiklai bei Kauno regiono 
investiciniam patrauklumui. „Rail Baltica“ trasa ir su ja susisijusios infrastruktūros išvystymas Kauno 
mieste (stotis Palemone bei geležinkelio atšaka, kaip sudėtinė projekto dalis, iki  Karmėlavos oro 
uosto bei šalia jo esančios Laisvosios ekonominės zonos) bus reikšmingiausias Kauno, kaip 
industrinio tarptautinio logistikos centro vystymo veiksnys. 

 

1.3. Oro transportas 
 
Be gerai išvystyto tarptautinės reikšmės automobilių kelių ir geležinkelių tinklo, Kauno miestas 

turi puikiai išvystytą oro transporto infrastruktūrą ir yra vienas didžiausių krovinių vežimų  oro 
transportu centrų Baltijos valstybėse. Palyginus su kitais Lietuvos oro uostais, Kaunas turi ilgiausią 
šalyje kilimo ir tūpimo taką, kurio ilgis - 3250 m, plotis - 45 m, oro uosto teritorijos dydis 505,47 ha 
(Vilniaus oro uosto tako ilgis - 2500 m, plotis-50m, Palangos oro uosto tako ilgis-2000 m, plotis-40 
m.). 

 
Pagal gabenamų krovinių kiekį lyderio pozicijas nuo 2008 metų Kauno oro uostas užleido 

Vilniaus oro uostui, kurio pervežimai šiuo metu sudaro 54 % visų Lietuvos oro transportu vežamų 
krovinių. Tačiau nuo 2009 iki 2010 m. Kauno oro transportu pervežamų krovinių kiekis išaugo 2,1 
karto ir šiuo metu tik apie 16 % nusileidžia Vilniaus oro uostui.[14] 

 

 

10 pav. Krovinių gabenimas Lietuvos oro transportu  2005-2010 m.[14] 

 
Kauno oro uostas dėl išvystytos infrastruktūros, patogios geografinės padėties, šalia esančios 

laisvosios ekonominės zonos bei numatomos perspektyvinės „Rail Baltica“ atšakos iki Karmėlavos, 
turi visas galimybes tapti stambiu tarptautiniu multimodalinės transporto sistemos centru. 
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Pagal keleivių pervežimus oro transportu, Lietuvoje pirmauja Vilniaus oro uostas. Šio oro uosto 
pervežami keleiviai sudaro 60 % visų oro transporto pervežamų keleivių per metus šalyje. Vilniaus 
oro uostu pervežamų keleivių skaičius yra 1,7 karto didesnis už Kauno oro uosto pervežamų keleivių 
skaičių. Tačiau, Civilinės aviacijos administracijos pateiktais duomenimis, Kauno oro uostas nuo 2005 
metų sparčiai didino pervežamų keleivių skaičių, kuris nuo 2005 iki 2010 metų išaugo apie 10 kartų. 
Nuo 2010  m. gegužės mėn. Tarptautiniame Kauno oro uoste 40-ąją bazę ir pirmąją Centrinėje/Rytų 
Europoje atidarė didžiausia Europoje Airijos žemų kaštų aviakompanija „Ryanair“, kuri sėkmingai 
vykdo tarptautinius keleivinius skrydžius. [14] 

 
2010 m. Kauno rajono savivaldybė investavo į Kauno oro uosto plėtrą 2,4 mln. Lt. Projektas 

orientuotas į darbo vietų kūrimą, infrastruktūros ir aplinkinių gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimą.  
 
Kauno mieste yra du civiliniai aerodromai: S. Dariaus ir S. Girėno bei Kaunas/gamykla. S. 

Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra seniausias aerodromas Lietuvoje veikiantis nuo 1915 m.  ir 
įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sąrašą. Aerodromas naudojamas sportinės ir 
turizmo aviacijos tikslais.  

 

 

11 pav. Lietuvos oro uostais vežtų keleivių skaičius 2005-2010 m. [14] 

 

1.4. Vidaus vandenų transportas 
 
Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net tris į valstybinių vidaus 

vandenų kelių  sąrašą įtrauktus vandens kelius: Nemuno upę, Kauno marias ir Neries upę. Kaune yra 
visa reikalinga infrastruktūra – keleivių ir krovinių uostai, prieplaukos, laivų remonto teritorija, taip 
pat Kaune įsikūrusios vidaus vandenų kelių administracinės ir organizacinės struktūros. Mieste 
įsikūrusi „Nemuno laivininkystės“ įmonė, užsiimanti keleivių bei krovinių pervežimu. 

 
Tarptautinės reikšmės valstybinis vidaus vandens kelias E-41 Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda yra 

vienas prioritetinių valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų. Vidaus vandenų 
transporto vystymas, laivybos skatinimas bei infrastruktūros gerinimas yra tiek vienas iš ES prioritetų, 
tiek viena iš mūsų valstybės Ilgalaikės (iki 2025 metų) transporto sistemos plėtros strategijos krypčių. 
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos parengtoje, Europos regioninės plėtros fondo finansuojamoje, 
galimybių studijoje „Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda-
Kaunas sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai“ numatyta E 41 vidaus vandens kelią 
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Nemunu ir Kuršių mariomis modernizuoti, padidinant jo gylį, įsteigiant krovinių uostą Kaune ir 
rekonstruojant keleivių uostus ir prieplaukas visame jo ruože.  

 
Kauno mieste prie vidaus vandens kelių, Nemuno upės ir Kauno marių, yra šios veikiančios 

prieplaukos[15]:  
 Kauno marių keleivinė prieplauka (T.Masiulio g. 21); 
 Kauno „Žalgirio“ jachtklubo prieplauka (M.Gimbutienės g. 35); 
 Kauno keleivinė prieplauka (Raudondvario pl.107 c); 
 Prieplauka prie Vytauto bažnyčios; 
 Kauno žiemos uostas (Raudondvario pl. 113). 

 
Artimiausiuose Kauno miesto vidaus vandenų infrastruktūros plėtros planuose (iki 2013 metų) 

numatoma pastatyti Marvelės krovinių prieplauką  bei Žalgirio arenos prieplauką. 
 
Didžioji dalis keleivių vežimų vykdomi iš Kauno marių bei Kauno keleivinių prieplaukų, dalis 

keleivių vežimų vykdomi nuo krantinės, prie Vytauto Didžiojo bažnyčios. Vidaus vandens kelių 
direkcijos duomenimis, Kauno miesto vidaus vandens keliais (Nemuno upe ir Kauno mariomis) per 
metus pervežama iki 20000 keleivių, kurių didžiąją dalį sudaro keleivių vežimas pramoginiais 
pažintiniais tikslais. Nemunu vykdomas maršrutas greitaeigiais laivais „Raketa“ Kaunas-Nida-Kaunas, 
vykdomi nuolatiniai maršrutai laivu „Aitra“ Kaunas-Kulautuva-Kaunas. Kauno mariomis vykdomi 
nuolatiniai maršrutai Kaunas - Rumšiškės-Kaunas ir Kaunas - Kruonio HAE - Kaunas. Keleiviai taip 
pat vežami užsakomaisiais maršrutais. [15] 

 
Preliminariais duomenimis, tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliu, Nemuno upe, pervežama 

apie 50 tūkst. tonų krovinių per metus. Kitais Kauno miesto vidaus vandenų keliais krovinių 
pervežimas nevykdomas. Kadangi šiuo metu Kaune tinkamai funkcionuojančio krovininio uosto dar 
nėra, krovinių krovimui naudojamas Vidaus vandens kelių direkcijai priklausantis Kauno žiemos 
uostas. Vidaus vandenų keliais pervežamų krovinių perspektyvos yra susijusios su naujos Marvelės 
krovinės prieplaukos statybos projekto įgyvendinimu. Prognozuojama, kad įrengus prieplaukos 
infrastruktūrą, krovinių pervežimo galimybės siektų 0,5 mln. tonų per metus. [15] 

 
Neries upė taip pat priskiriama valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliams, tačiau Kauno mieste 

laivyba šia upe nevykdoma. 
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2. MIESTO GATVIŲ TINKLAS 

2.1. Gatvių tinklas ir jo charakteristikos 
 
Miesto susisiekimo infrastruktūros išvystymo lygis yra vienas pagrindinių rodiklių užtikrinančių 

miesto ir regiono ekonominę, socialinę ir ūkinę veiklą, atliekant keleivių ir krovinių pervežimus. 
Gatvių tinklo rodikliai bei jo techniniai parametrai yra Kauno miesto susisiekimo sistemos pagrindas, 
kuris sudaro atitinkamas sąlygas miesto teritorinei plėtrai, transporto ir pėsčiųjų eismui. Nuo jų 
priklauso transporto ir pėsčiųjų srautai, eismo sąlygos, susisiekimo greitis, avaringumas, poveikis 
aplinkai ir kiti rodikliai. 

 
Kaunas yra vienas kompaktiškiausių didžiųjų Lietuvos miestų, kurio gyventojų tankis siekia 2146 

gyv./km2 (12 pav.). Beveik pusė miesto teritorijos yra užstatyta, o gatvių tinklo tankis siekia 5,85 
km/km2 (13 pav.). Tai sudaro geras prielaidas efektyviam transporto srautų paskirstymui, įtakoja 
kelionės būdo pasirinkimą, kelionės ilgį bei trukmę. 

 

6 lentelė. Gatvių tinklo charakteristikos [1]  

Rodiklis Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys 
Teritorija, km2 401 157 98 81 50 
Užstatyta teritorija*, km2 118,9 73,8 34,1 37,1 26,3 
Užstatytos teritorijos dalis, % 29,7% 47,0% 34,8% 45,8% 52,6% 
Gyventojų skaičius 554100 336900 177800 121000 109000 
Gyventojų tankis, gyv./km2 1382 2146 1814 1494 2180 
Gatvių ilgis, km 992 918 498 348 205 
   - Gatvės su danga, km 902 745 397 294 447 
   - Gatvės su patobulinta danga, km 762 587 345 182 303 
   - Gatvės su patobulinta danga, % 76,8 % 63,9 % 69,3 % 52,3 % 67,3 % 
Gatvių tankis, km/km2 2,47 5,85 5,08 4,30 4,10 
Gatvių ilgis 1000 gyv., km 1,79 2,72 2,80 2,88 1,88 
Labiausiai apkrauta miesto gatvė, aut/h 
(turimų metų duomenys) 

 10350   
(2011 m) 

 5300  
(2011m) 

3200        
(2003 m) 

2100  
(2001 m)  

2750       
(2007 m) 

 * nustatyta naudojant GDB10LT duomenų bazę; 
 
Bendras Kauno miesto gatvių tinklo ilgis LR statistikos departamento duomenimis yra 918 km, iš 

jų 745 km turi dangą, o 587 km – patobulintą dangą. Pėsčiųjų gatvių ilgis siekia 3,8 km: tai Laisvės 
alėja, Vilniaus gatvė ir Daukanto gatvė.  

 
Kauno miesto urbanistinė struktūra suformavo susisiekimo sistemos funkcionavimo ypatumus ir 

kauniečių judrumo įpročius. Bendrojo plano analizės plotmėje lyginamos penkių didžiausių Lietuvos 
miestų charakteristikos (6 lentelė) siekiant apčiuopti Kauno miesto sisteminius rodiklius. Tekstinėje 
dalyje Kaunas bus dažnai lyginamas su Vilniumi, dėl pastarojo turimų išsamių susisiekimo sistemos 
duomenų (7 lentelė). 

 
Darniosios urbanistinės plėtros kryptis nuolatos pabrėžia kompaktiško miesto modelį, 

urbanizacijos plėtros į priemiesčius ribojimą, miesto vidaus teritorijų tankinimą ir atnaujinimą, 
teritorijų polifunkciškumo svarbą. Nesilaikant šių principų dideliuose miestuose susisiekimo 
efektyvumo užtikrinimas tampa praktiškai neįmanomas. Transporto spūstys tampa nuolatine miesto 
gyvenimo dalimi, susiduriama su didžiuliais susisiekimo kaštais, ekologine tarša, avaringumu. Be to 
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plačiai išsidriekęs miestas su mažu gyventoju tankumu reikalauja didelių investicijų, o vėliau ir didelių 
eksploatacinių sąnaudų, susijusių su infrastruktūra ir viešojo transporto paslaugų užtikrinimu.  
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12 pav. Gyventojų tankis, gyv./km2,  2010 m. [1] 

 

 

13 pav. Gatvių tinklo tankis, km/km2, 2010 m [1] 

 

7 lentelė. Vilniaus ir Kauno susisiekimo sistemos rodiklių palyginimas 

Rodiklis Vilnius Kaunas 
Teritorija, km2 401 157 
Gyventojų skaičius 554100 336900 
Gyventojų tankis, gyv./km2 1382 2146 
Gatvių tankis, km/km2 2,47 5,85 
Automobilizacijos lygis, aut/1000 gyv. 440 486 
Transportinių kelionių struktūra VT/LA, % 40/60 59/41 
Labiausiai apkrauta miesto gatvė, aut/h 10350 5300 
Susisiekimo greitis pagrindinėse gatvėse, km/h 31 50 
Įskaitinių eismo įvykių sk. 570 681 
Avaringų vietų skaičius 256 201 
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Nors Kaunas nėra tankus miestas vakarų Europos didmiesčių atžvilgiu, tačiau Lietuvos mastu jis 
priskiriamas vienam tankesnių miestų. Gatvių tinklo karkasas, nepaisant trūkstamų jungčių, taip pat 
yra gana tankus, todėl sugeba užtikrinti transporto srautų paskirstymą. Kitas palankus faktorius 
susisiekimo sistemai yra miesto kompaktiškumas: didžioji dalis teritorijų (96,5 % gyventojų) yra 
pasiekiamos 7 km spinduliu nuo geometrinio miesto centro. Šie makro rodikliai lemia du palankius 
dalykus: eismo intensyvumo lygis gatvių tinkle ir kelionių, atliekamų privačiais automobiliais, 
skaičius yra kur kas mažesnis nei Vilniuje. Tai lemia gerokai mažesnes transporto priemonių prastovas 
ir aukštą susisiekimo greitį. Neatsitiktinai dauguma kauniečių susisiekimo galimybes lengvaisiais 
automobiliais  vertina „gerai“ arba „labai gerai“ (17 pav.). 

 
Nepalankus faktorius išlieka miesto suplanavimas sovietmečiu. Darbo ir gyvenamųjų vietų 

disproporcija yra pakankamai didelė (8 lentelė, 14 pav.), todėl egzistuoja dirbtinis transportinio 
judrumo poreikis. Sovietiniais metais dominuojant viešajam transportui tai nesudarydavo didelių 
susisiekimo problemų, neskaitant perpildytų autobusų ir troleibusų. Vėliau vykstant sparčiai 
automobilizacijos lygio plėtrai bei augant privataus automobilio panaudojimo intensyvumui, 
gyvenamųjų ir darbo vietų atskyrimas tapo akivaizdžia problema.  

  
Kauno miesto administracinė teritorija yra suskirstyta į 32 rajonus (8 lentelė), kurie analizuojami 

urbanistiniu, susisiekimo ir kitais aspektais. Didžiausia gyvenamųjų vietų koncentracija yra dislokuota 
šiaurinėje miesto dalyje: Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Smėlių ir Milikonių rajonuose (55 % 
gyvenamųjų vietų). Pagrindinės darbo vietos yra įsikūrusios Naujamiesčio, Naujasodžio, Dainavos, 
Eigulių, Žaliakalnio rajonuose (49 % darbo vietų). Palankus faktorius yra tas, kad didžioji dalis darbo 
vietų išdėstytos pakankamai netoli nuo gyvenamųjų vietų, o tai mažina kelionės ilgį ir trukmę.  

 

8 lentelė. Transportinių rajonų charakteristikos 

Nr. Transportinis 
rajonas 

Plotas, 
km2 

Gyventojai Darbo vietos 
Tūlst. % Tankis Tūkst. % Tankis 

1.         Aleksotas 4,38 5,0 1,6% 1147 1,0 0,8% 236 
2.         Amaliai 2,55 1,3 0,4% 523 0,8 0,6% 307 
3.         Aukštieji  Šančiai 3,09 11,4 3,6% 3682 3,3 2,5% 1081 
4.        Birutė 5,28 5,9 1,9% 1125 1,1 0,9% 215 
5.         Dainava 5,27 59,7 18,9% 11335 10,9 8,2% 2078 
6.         Eiguliai 5,34 44,8 14,1% 8377 9,9 7,4% 1843 
7.         Freda 4,16 2,9 0,9% 687 2,7 2,0% 638 
8.        Gričiupis 3,81 27,1 8,6% 7108 5,9 4,4% 1555 
9.       Kalniečiai 2,57 7,4 2,3% 2861 5,6 4,2% 2178 
10.      Kazliškiai 8,18 5,5 1,7% 671 2,9 2,2% 353 
11.      Kleboniškis 8,02 0,7 0,2% 92 0,2 0,1% 25 
12.      Lampėdžiai 6,11 1,5 0,5% 241 0,6 0,5% 100 
13.      Linkuva 7,20 1,2 0,4% 174 0,4 0,3% 53 
14.      Marvelė 2,27 0,7 0,2% 310 0,1 0,1% 30 
15.      Milikoniai 1,75 19,9 6,3% 11378 2,8 2,1% 1583 
16.      Naujamiestis 3,14 10,1 3,2% 3221 21,2 15,9% 6736 
17.      Naujasodis 9,02 0,1 0,0% 16 13,9 10,5% 1544 
18.      Palemonas 7,73 4,6 1,4% 589 3,7 2,8% 483 
19.      Panemunė 2,80 6,9 2,2% 2453 1,0 0,8% 374 
20.      Panerys 1,97 8,9 2,8% 4503 1,5 1,2% 782 
21.      Petrašiūnai 9,15 7,1 2,2% 775 3,9 3,0% 430 
22.      Rokai 8,74 3,9 1,2% 441 0,7 0,5% 83 
23.      Romainiai 5,73 2,4 0,7% 410 0,4 0,3% 64 
24.      Sargėnai 4,63 4,4 1,4% 959 1,4 1,1% 310 
25.      Senamiestis 1,44 4,3 1,4% 3012 6,2 4,7% 4335 
26.      Smėliai 4,05 22,6 7,1% 5568 4,7 3,6% 1167 
27.      Vaišvydava 8,57 2,5 0,8% 297 0,5 0,4% 62 
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Nr. Transportinis 
rajonas 

Plotas, 
km2 

Gyventojai Darbo vietos 
Tūlst. % Tankis Tūkst. % Tankis 

28.      Veršvai 3,73 6,0 1,9% 1602 7,1 5,3% 1907 
29.      Vičiūnai 4,66 0,5 0,2% 112 0,2 0,2% 49 
30.      Vilijampolė 2,55 10,1 3,2% 3938 5,1 3,9% 2011 
31.      Žaliakalnis 4,78 17,1 5,4% 3571 9,5 7,2% 1996 
32.      Žemieji Šančiai 4,32 10,4 3,3% 2412 3,6 2,7% 842 

  Iš viso:  316,8 100,0%  133,2 100,0%  
 

Gamtiniu atžvilgiu Kaunas yra suskaidytas į atskiras dalis Nemuno, Neries ir Jiesios upių. 
Transportinių ryšių užtikrinimui tarp rajonų atskirtų Nemuno ir Neries upėmis yra įrengti 8 tiltai: Č. 
Radzinausko (Noreikiškių), Vilijampolės, Varnių, Šiaurinis (Kleboniškio), Aleksoto, M. K. Čiurlionio, 
Panemunės, Užtvankos (Hidroelektrinės). Vidutinis atstumas tarp jų - 3,6 km.  

 
Teritorijoje apribotoje Nemuno dešiniuoju ir Neries kairiuoju krantais yra  65 % gyventojų ir 74 

% darbo vietų. Nemuno kairiajame krante gyvena 11 % miestiečių ir yra įkurta 8 % darbo vietų. 
Kauno miesto dalyje apribotoje Nemuno ir Neries dešiniaisiais krantais yra 24 % gyventojų ir 18 % 
darbo vietų. Tokie skaičiai rodo, kad daugiau kaip pusė miesto vidaus transportinių ryšių atliekama 
nevažiuojant per miesto tiltus. Be to atstumai tarp gyvenamųjų ir darbo vietų yra tokie, kad dalis 
miestiečių turi galimybę darbines keliones atlikti pėsčiomis arba dviračiu. Nepaisant to, Kauno miesto 
tiltų apkrovimas yra didelis ir tai lemia ne tik miesto vidaus transporto ryšiai, bet ir priemiestiniai, 
tarpmiestiniai ir tranzitiniai transporto srautai. Tenka konstatuoti, kad šiai dienai esamų tiltų 
nepakanka efektyviam transporto srautų paskirstymui. Optimaliems ryšiams užtikrinti reikalinga 
nutiesti Kėdainių ir Baltų prospekto tiltus. Dviejų eismo juostų Hidroelektrinės tiltas yra užtvankos 
dalis, todėl jo platinti nėra galimybių. Vystant pietrytinę miesto greito eismo gatvę planuojama už 300 
m įrengti naują tiltą. 

 

14 pav. Kauno miesto gyventojų ir darbo vietų pasiskirstymas pagal transportinius rajonus 
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Pastarąjį dešimtmetį išryškėjo akivaizdi gyventojų kėlimosi į priemiesčius urbanistinė tendencija. 
Stokojant lėšų miestų tvarkymui, suprastėjo gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybė, atsirado socialiai 
negatyvių reiškinių, todėl nemaža dalis miestiečių savo svajonių būstą įsivaizdavo kaip individualų 
namą priemiestyje. Galimybė individualiai susitvarkyti gyvenamąją aplinką pagal savo poreikius bei 
turėti geresnes gyvenimo sąlygas oro taršos ir triukšmo atžvilgiu, pranoko neigiamus gyvenimo 
priemiestyje aspektus: techninės ir socialinės infrastruktūros stoką bei išaugusias laiko ir pinigų 
sąnaudas skiriamas susisiekimo poreikiams tenkinti. Jeigu per pastarąjį dešimtmetį Kauno miesto 
gyventojų skaičius sumenko 10,5 %, tai gyventojų skaičius Kauno rajone išaugo 8,8 %. Kauno rajone 
yra nemažai didelių gyvenviečių, tokių kaip Garliava, Domeikava, Akademija, Raudondvaris, 
Neveronys, Karmėlava, Vilkija, Ringaudai ir t.t. Šių gyvenviečių transporto srautai sudaro papildomą 
miesto gatvių tinklo apkrovimą.  

 
Įvairios Kauno miesto dalys buvo užstatytos skirtingais laikotarpiais, todėl gatvių tinklas yra labai 

įvairus. Senamiestis pasižymi didelio tankumo siauromis gatvelėmis iš esmės nepritaikytomis 
transporto eismui išskyrus plačias Šauklių, Šv. Gertrūdos, Gimnazijos ir Birštono gatves. Šios gatvės 
tarpusavyje apjungiančios Vilijampolės ir Aleksoto tiltus aptarnauja vienus didžiausių mieste 
transporto srautus ir kartu suskaido senamiestį į kelias dalis. Gatvių pralaidumas nėra pakankamas, 
todėl piko metu formuojasi transporto spūstys, neigiamai veikiama senamiesčio kultūrinė aplinka, 
sukeliama didelė oro tarša ir aukštas triukšmo lygis.  

 

Naujamiesčio gatvės šiek tiek platesnės, tačiau čia transporto poreikis taip pat yra didesnis, todėl 
gatvių plotis nėra pakankamas. Naujamiesčio teritorijoje yra didžiausia darbo vietų koncentracija 
(beveik 16 % visų mieste esančių darbo vietų), todėl natūraliai į šią teritoriją suplūsta dideli transporto 
srautai. Savanorių, Karaliaus Mindaugo, Vytauto prospektai, M. K. Čiurlionio, Parodos, K. Petrausko 
gatvės sudaro apvažiuojamąjį Naujamiesčio gatvių tinklą. Vidaus teritorijos gatvių tinklas yra gana 
siauras, be to egzistuoja didelis parkavimo poreikis, dėl to nemažoje dalyje eismas organizuojamas 
vienkrypčio eismo gatvėmis. Eismo sąlygos Naujamiesčio dalyje yra gana sudėtingos, reikalauja 
kompleksiškos analizės, bei naujos eismo organizavimo schemos parengimo.  

 

Vėlesniu laikotarpiu užstatyti Žaliakalnio, Šančių, Aleksoto, Vilijampolės rajonai pasižymi taip 
pat siauru gatvių tinklu. Plačios gatvės pritaikytos dideliems transporto srautams buvo nutiestos 
realizuojant 1970 metų generalinio plano sprendinius didelio užstatymo aukštingumo teritorijose. Šių, 
skirtingais laikotarpiais nutiestų, gatvių integracija išlieka sunkiai sprendžiama problema. Šiai dienai 
suformuoti tinkamas jungtis visuose miesto dalyse, užtikrinant efektyvų transporto srautų aptarnavimą 
yra nelengva, tiek dėl esamo užstatymo, tiek dėl privačios nuosavybės.  

 

 

15 pav. Kelionės būdų pasiskirstymas piko metu [6] 
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Atlikta gyventojų anketinė apklausa parodė, kad viešasis transportas vis dar išlaiko dominuojančią 
padėtį kelionių būdų struktūroje. Nors per pastarąjį dešimtmetį viešuoju transportu atliekamų kelionių 
dalis sumažėjo nuo 60 % iki 51 %, išlaikomos pozicijos yra pakankamai aukštos ir atitinka darniosios 
plėtros principus. Kelionių skaičius lengvaisiais automobiliais išaugo nuo 22,5 % iki 35,6 % ir turi dar 
galimybių augti, ypač tebevyraujant urbanistinės plėtros į priemiesčius tendencijoms. Kelionių 
pėsčiomis skaičius sumenko nuo 19,5 % iki 12,3 % [6,9]. Perspektyvinį kelionių būdų procentinį 
pasiskirstymą pirmiausiai lems miesto urbanistinės plėtros valdymas bei susisiekimo sistemos 
politikos formavimas. Tai ypač pasakytina apie parkavimo sistemos politikos formavimą bei viešojo 
transporto vystymą.  

 
Pagal išsamius gyventojų judrumo tyrimus atliktus Vilniaus mieste, nustatyta, kad gyventojų 

judrumas yra susijęs su poreikių tenkinimu. Jį sudaro kelionės darbo - mokymosi tikslais, buitinės 
kelionės, kultūrinės kelionės ir pan. Bendras judrumo lygis per pastaruosius 30 metų iš esmės nekito ir 
svyravo nuo 2,8 iki 2,9 kel./parą. Iš esmės keičiasi ne bendras gyventojų judrumas, o transportinis 
gyventojų judrumas.  Didėjant kelionių ilgiui dėl periferinės plėtros, gyventojai vis mažiau kelionių 
atlieka pėsčiomis. Planuojant Kauno miesto susisiekimo sistemą perspektyvinis bendras gyventojų 
judrumas numatomas 3,0 kel./parą. 
 

Pagal gyventojų apklausos duomenis vidutinė kelionės trukmė į darbą/mokymo įstaigą ryte siekia 
29,5 min., kelionės atgal trukmė vakare siekia 35 min. Bendras darbinių kelionių pasiskirstymas pagal 
trukmę (16 pav.) rodo, kad 30 min. trukmę viršija 28,2 % kelionių, o 60 min. trukmę viršija tik 4,4 % 
kelionių. Vertinant šiuos rodiklius galima teigti, kad Kauno miesto susisiekimo sistema užtikrina 
pagrindinius gyventojų susisiekimo poreikius ir yra efektyvi. Miestiečiai susisiekimą lengvaisiais 
automobiliais vertina „gerai“ arba „labai gerai“ (17 pav.), susisiekimą viešuoju transportu 
„vidutiniškai“ arba „gerai“ (46 pav.),  eismo organizavimas vertinamas vidutiniškai (19 pav.), o gatvių 
būklė „labai blogai“ arba „blogai“ (18 pav.). Nors dauguma svarbiausių miesto gatvių turi 
asfaltbetonio dangą, tačiau daugybė duobių kelia miesto gyventojų nepasitenkinimą, o vietomis net 
įtakoja transporto srauto pasiskirstymą eismo juostose. Dalis vairuotojų vengia dešiniosios kraštinės 
eismo juostos būtent dėl daugybės duobių asfalto dangoje.  

 

 

16 pav. Vidutinė kelionės trukmė darbo (mokymosi) tikslais [6] 
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17 pav. Susisiekimo galimybių lengvaisiais automobiliai vertinimas balais [6] 

 

 

18 pav. Gatvių būklės vertinimas balais [6] 

 

 

19 pav. Eismo organizavimo vertinimas balais [6] 
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Tranzitinių transporto srautų aptarnavimui miesto susisiekimo sistemoje turi būti suformuoti 
apvažiavimai arba greito eismo gatvės. Kauno miesto apvažiuojamųjų kelių (gatvių) tinklas A1 
„Vilnius – Kaunas – Klaipėda“ ir A5 „Kaunas – Marijampolė – Suvalkai“ nors ir patenka į miesto 
teritoriją, tačiau puikiai atlieka greito eismo gatvės funkcijas. Visos sankryžos šiuose keliuose įrengtos 
skirtinguose lygiuose, todėl tai leidžia užtikrinti nepertraukiamo eismo sąlygas, aukštą susisiekimo 
greitį bei komfortą. Pietrytinės miesto dalies tranzitinio eismo nukreipimas nėra tinkamai išspręstas. 
Šiai dienai transporto srautai naudojasi Pietiniu lankstu, T. Masiulio gatve ir Ateities plentu. 
Susisiekimo greitis ir eismo kokybė šiuose koridoriuose gerokai atsilieka nuo Islandijos plento (A1) ir 
Vakarinio lanksto (A5). Pietrytinės greitojo eismo gatvės suformavimas yra vienas svarbiausių Kauno 
miesto tranzitinio eismo aptarnavimo uždavinių.  

 
Kauno miesto gatvių tinklas, nepaisant sąlyginai didelio jo tankumo, nėra pilnai išbaigtas. 

Bendrojo plano, patvirtinto 2003 metais, didžioji dalis sprendinių buvo nerealizuoti. Atlikus bendrojo 
plano sprendinių monitoringą nustatyta, kad pilnai realizuota buvo tik 14 % sprendinių, pradėta 
realizuoti (rengiami projektai) – 35 %, nepradėta realizuoti – 51 % sprendinių [10]. Tarp tam tikrų 
miesto transportinių rajonų egzistuoja susisiekimo jungčių trūkumas. Kaip pavyzdį galima būtu 
paminėti nepakankamai patogų susisiekimą tarp Žaliakalnio ir Gričiupio, Aukštųjų ir Žemųjų Šančių, 
Vilijampolės – Veršvų ir Panerio – Smėlių ir t.t.  

 
Atlikus Kauno miesto susisiekimo sistemos analizę nustatyta, kad miesto gatvių tinkle pačios 

aktualiausios (pirmojo prioriteto) būtų tokios jungtys:  
 Išvystyta pietrytinė greitojo eismo gatvė; 
 Vakarinio lanksto integracija į struktūrinių miesto gatvių tinklą; 
 Varnių gatvės jungtis su Raudondvario plentu Vilijampolėje; 
 Jungtis tarp Vilijampolės ir Marvelės rajonų įrengiant naują tiltą ties Brastos gatve; 
 Jungtis tarp Panerio ir Kalniečių - Eigulių rajonų, įrengiant naują tiltą ties Baltų prospektu;  
 Jungtis tarp Europos prospekto ir Via Baltica; 
 Jungtis tarp Kalvarijos g. ir Via Baltica; 
 Aukštos kategorijos, ilgus transporto ryšius aptarnaujančių gatvių rekonstrukcija, tokių kaip 

Žemaičių pl., H ir O Minkovskių g., Piliakalnio g., Jiesios pl., Vaidoto g.,  Neries krantinės ir 
kt.; 

 
Aktuali problema susisiekimo tinkle išlieka gatvei suteiktos kategorijos parametrų užtikrinimas. 

Kiekviena gatvės kategorija turi būti pritaikyta tam tikrai funkcijai atlikti (20 pav.). STR 2.06.01 
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ motorizuoto eismo gatvių tinklą klasifikuoja į 4 
kategorijas: A, B, C, D ir nustato atitinkamus reikalavimus gatvių ir sankryžų įrengimui. Kaune kai 
kurios aukštos kategorijos gatvės yra naudojamos ne pagal paskirtį, o tai mažina susisiekimo greitį, 
eismo kokybę ir didina autoįvykių skaičių. Ryškiausias pavyzdys yra Savanorių pr. kur gatvė atlieka 
nesuderinamas mobilumo ir privažiavimo funkcijas. Parkavimas statmenai gatvės važiuojamai daliai, 
daugybė pėsčiųjų perėjų atkarpose tarp sankryžų, privažiavimai prie teritorijų dešiniaisiais ir 
kairiaisiais posūkiais, neišvystytos sankryžos ir t.t. lemia tai, kad gatvė neužtikrina reikiamo 
susisiekimo greičio, ir kartu lemia aukštą avaringumo lygį. Analogiškai egzistuoja ir atvirkštinis 
reiškinys kai mažos kategorijos gatvės, dažniausiai D, dėl gatvių tinklo trūkumų patiria labai didelį 
transporto srauto apkrovimą (kuriam jos nėra pritaikytos) ir vietomis formuojasi transporto grūstys. 
Abiem atvejais problemų sprendimas nėra paprastas. Tiek gatvių tinklo performavimą, tiek atskirų 
gatvių tvarkymą, pagal jai priskirtą kategoriją, apsunkina greta esančios teritorijos, kurias vis tiek 
reikia aptarnauti užtikrinant pasiekiamumą, norminį parkavimo vietų skaičių ir pan. Be to tokios 
rekonstrukcijos reikalauja didelių išlaidų, kurių savivaldybės paprastai neturi. Todėl tvarkant gatves 
reikia ieškoti priemonių, kurios mažiausiomis investicijomis duotų didžiausią efektą.  
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20 pav. Gatvių klasifikacija pagal atliekamas funkcijas 

 

2.2. Eismo intensyvumas 
 

Eismo intensyvumo duomenys buvo surinkti atliekant išsamius eismo intensyvumo tyrimus 2011 
m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Kauno miesto gatvėse. Atlikti tyrimai parodė, kad Kaune vakarinis 
pikas yra gerokai didesnis nei rytinis pikas. Dienos metu eismo intensyvumo lygis siekia 0,63 - 0,77 
maksimalios reikšmės. Šioks toks padidėjimas jaučiamas vidurdienio metu (21 pav.).  
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21 pav. Eismo intensyvumo dinamika, pagal 2011 m. rugpjūčio mėnesio tyrimus [7] 

 
Transporto srauto struktūroje akivaizdžiai dominuoja lengvieji automobiliai sudarantys beveik 83  

% eismo. Mikroautobusų eismas siekia 8,7 %, o sunkiasvoris transportas (autobusai, troleibusai, 
sunkvežimiai) - 7,7 % (22 pav.). Šį rodiklį labai pakelia tranzitiniai keliai. Kelyje „Vilnius - Kaunas - 
Klaipėda“ (A1) sunkiasvoris transportas siekia 13,5 - 18,2 %, kelyje “Kaunas - Marijampolė - 
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Suvalkai“ (A5) - 18,9 - 21,0 %, pietrytinėje apylankoje (Marijampolės pl., Pietinis lankstas, T. 
Masiulio g., Ateities pl.) - 9,2 - 17,3 %, Nemuno kairiajame krante (Marvelės g., H ir O. Minkovskių 
g.) - 14,7 - 16,2 %. Gatvėse, aptarnaujančiose miesto vidaus transporto ryšius, šis rodiklis gerokai 
mažesnis.  

 
 

 

22 pav. Transporto srauto struktūra [7] 

 

9 lentelė. Eismo intensyvumas gatvėse, 2011 m. [7] 

Gatvė Kategorija Eismo 
juostų sk. 

Eismo 
intensyvumas, aut/h 

1-os eismo juostos 
apkrova, aut/h 

Šv. Gertrūdos g. C1 4 2200 - 5300 550 - 1325 
A1 kelias (Islandijos pl.) A1 4  3800 - 5200 950 - 1300 
A1 kelias (Žemaičių pl.) A1 4 3200 800 
A1 kelias iki Savanorių pr. A1 4 2000 - 2500 500 - 625 
Nuokalnės g. B1 6 2800 - 5100 470 - 850 
M. K. Čiurlionio g. B1 6 4300 715 
Tunelio g. B1 4 4100 1025 
K. Baršausko g. B1 6 4100 680 
Birštono g./Gimnazijos g. B2 6 4100 680 
Savanorių pr. B1 4-6 2700 - 3900 450 - 840 
Savanorių pr. C1 4 1900 475 
Savanorių pr. A2 4 1700 425 
Tvirtovės al. B1 6 3900 650 
Jurbarko g. B2/C1 4 2800 - 3800 700 - 950 
Karaliaus Mindaugo pr. B2 8 3400 -  3700 425 - 460 
Karaliaus Mindaugo pr. C1 3-4 2800 700 - 930 
Taikos pr. B1 4-6 1800 - 3400 450 - 570 
Prietilčio g. B1 6 3300 550 
Vakarinis lankstas A1 4 2800 - 2900 700 - 725 
Pramonės pr. B1 4 2500 - 2900 625 - 725 
Raudondvario pl. B2/C1 2-4 1300 - 2800 550 - 700 
Birželio 23 - oios g.  B1 4 2400 - 2800 600 - 700 
K. Petrausko g. B2 4 2500 625 
Europos pr. B1 4-5 2500 500 - 625 
Veiverių g./Garliavos pl. B1/B2 4 2100 - 2500 525 - 625 
Jonavos g. B1/B2 4-6 1800 - 2400 300 - 570 
Vytauto pr. B2 4 1500 - 2400 375 - 600 
Ateities pl. A2/B2/C2 2 1400 - 2400 700 - 1200 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2013-2023 m. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA 

25 
UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8,  LT-01108, Vilnius, įmonės kodas 122206363, e- paštas 

adm@urbanistika.lt 

Gatvė Kategorija Eismo 
juostų sk. 

Eismo 
intensyvumas, aut/h 

1-os eismo juostos 
apkrova, aut/h 

R. Kalantos. g. B2 4 2300 575 
Draugystės g. B1 4 2300 575 
Utenos g. B2 4 2200 550 
Baltų pr. B1 4-6 1700 - 2200 425 - 550 
Linkuvos g. (dvipusio eismo) B1 2 2100 1050 
Linkuvos g. (vienpusio eismo) C1 2 1000 500 
Sukilėlių pr.  C1 4 1900 475 
Šiaurės pr.  B2/C1 4 1600 - 1900 400 - 475 
Neries Krantinė C1 2-4 1300 - 1900 475 - 650 
Juozapavičiaus pr. B2 2-4 1800 450 - 900 
Žemaičių pl. B1 4 1500 - 1800 375 - 450 
Jotvingių g. C1 4 1700 425 
T. Masiulio g. A2/B2 2-4 1600 400 - 800 
Kovo 11 - osios g. C1 2-4 1300 - 1600 325 - 800 
Vandžiogalos g. B1 2 1500 750 
Marvelės g. B1/B2 4 1500 375 
V. Krevės pr. C1 2-4 800 - 1500 340 - 400 
S. Žukausko g. B2 4 1300 - 1400 325 - 350 
A. Baranausko g. C1 2 1200 600 
Vydūno al. C1 2 1100 550 
P. Lukšio g. C1 4 1100 275 
K. Donelaičio g./E. Ožeškienės g. C1 3 1160 385 
Vaidoto g. C1 2 800 - 1000 400 - 500 
Vaišydavos g./Didžioji g. B2/D1 2 950 475 
H. ir O. Minkovskių g. B2 2-4 950 240 - 475 
Kęstučio g. C1 3 940 310 
Panerių g. (dvipusio eismo) B2/C1 2-4 600 - 900 150 - 450 
Panerių g. (viepusio eismo) C1 2 850 425 
Baltijos g. C1 4 800 200 
Piliakalnio g./Jiesios pl. B1 2 800 400 
Marijampolės pl./Pietinis lankstas A2 2 800 400 

 
Atlikti eismo intensyvumo tyrimai parodė kad, Kaune transporto srautų pasiskirstymas yra gana 

tolygus. Didžiausius apkrovimus (3000 - 5300 aut/h) patiria gatvės vedančios rytų - vakarų kryptimis: 
Islandijos pl. tarp Savanorių pr. ir Žemaičių pl., Varnių tiltas, Nuokalnės g., Tvirtovės g., Taikos pr. iki 
Kovo 11 - osios g. sankryžos, Vilijampolės tiltas, Šauklių g., Sukilėlių g., Šv. Gertrūdos, Karaliaus 
Mindaugo pr., M. K. Čiurlionio g., Tunelio g., K. Baršausko g. Gatvių vedančių šiaurės - pietų 
kryptimis apkrovimas kur kas mažesnis. Čia didžiausius transporto srautus aptarnauja Vakarinis 
lankstas, Jonavos g., Veiverių g., Savanorių pr., Pramonės pr. 

 
Labai didelį vienos eismo juostos apkrovimą patiria Islandijos pl. tarp Savanorių pr. ir Žemaičių 

pl. 950 - 1300 aut/h. Nors pagal STR 2.06.01 nepertraukiamo eismo vienos eismo juostos laidumas 
siekia 1750 aut/h. Lietuvos automobilių kelių direkcija jau rengiasi platinti Islandijos pl. iki 6 eismo 
juostų. Centrinėje miesto dalyje labai didelis apkrovimas vienai juostai tenka Šv. Gertrūdos g., Šauklių 
g., Vilijampolės tiltui: 950 - 1300 aut/h. Čia dėl srauto stabdymo sankryžose eismo juostos 
pralaidumas yra gerokai mažesnis ir piko metu formuojasi transporto grūstys. Didinti pralaidumą 
rekonstrukcijomis arba eismo organizavimo priemonėmis yra ribotos, todėl reikalingos alternatyvios 
gatvių jungtys mažinančios šios zonos apkrovimą. Linkuvos g. - Žemaičių pl. įkalnė dėl sumažėjusių 
eismo juostų iki 2, patiria taip pat labai didelį apkrovimą 1050 aut./h, todėl čia reikia atlikti 
rekonstrukciją išplatinant važiuojamąją dalį iki 4 eismo juostų. Didelį apkrovimą patiria kai kurios 
Atieties pl., Tunelio g. ir kitų gatvių atkarpos (9 lentelė). 

 
Sankryžų su panašiu transporto srautų apkrovimu Kaune taip pat yra pakankamai daug (10 

lentelė). Eismo kokybę jose lemia sankryžos tipas, eismo juostų skaičius ir priimti eismo 
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organizavimo sprendimai. Dauguma didžiausius transporto srautus aptarnaujančių sankryžų yra 
įrengtos skirtingų lygių. Vieno lygio sankryžose tokiose kaip Savanorių - Tvirtovės - Taikos, Šv. 
Gertrūdos - Gimnazijos, Jurbarko - Jonavos, Savanorių - Pramonės - Šiaurės, K. Baršausko - 
Pramonės - Kovo 11-osios, Taikos - Kovo 11-osios - Draugystės ir t.t. eismo sąlygos yra pakankamai 
sudėtingos. Daugybė žiedinių sankryžų įrengtų XX a. paskutiniais dešimtmečiais šiaurinėje miesto 
dalyje, nebeatitinka šiandieninių eismo organizavimo principų, yra nesaugios, todėl tikslinga 
apsvarstyti jų rekonstrukcijų galimybes.  

 

10 lentelė. Eismo intensyvumas sankryžose, 2011 m. [7] 

Nr. Sankryža Tipas Eismo intensyvumas, aut/h 
1 Nuokalnės - Varnių - Jonavos Skirtingų lygių 7100 
2 Islandijos - Žemaičių - Vakarinio lanksto Skirtingų lygių 6900 
3 Karaliaus Mindaugo - Prietilčio - Juozapavičiaus Skirtingų lygių 6600 
4 Islandijos - Jotvingių - Užnerio Skirtingų lygių 5600 
5 Tvirtovės - Nuokalnės - Sukilėlių - Utenos Skirtingų lygių 6600 
6 Savanorių - Tvirtovės - Taikos Vieno lygio 6600 
7 Islandijos - Jonavos - Kleboniškio Skirtingų lygių 5500 
8 Islandijos - Savanorių Skirtingų lygių 5800 
9 Islandijos - Panerių Skirtingų lygių 5800 
10 Šv. Gertrūdos - Gimnazijos Vieno lygio 5800 
11 Jurbarko - Jonavos  Vieno lygio 5700 
12 Savanorių - Pramonės - Šiaurės Vieno lygio 5700 
13 Nuokalnės - Varnių - Neries krantinės Skirtingų lygių 5400 
14 Raudondvario - Vakarinis lankstas Skirtingų lygių 5400 
15 Taikos - Birželio 23-iosios - A. Baranausko Vieno lygio 5300 
16 K. Baršausko - Pramonės - Kovo 11-osios  Vieno lygio 5300 
17 Taikos - Kovo 11-osios - Draugystės Vieno lygio 5200 
18 Karaliaus Mindaugo - Birštono Vieno lygio 5200 
19 Savanorių - Utenos - K. Petrausko Vieno lygio 5000 
20 M. K. Čiurlionio - K. Baršausko - Vytauto Vieno lygio 5000 
21 Jurbarko - Brastos - A. Kriščiukaičio Vieno lygio 4400 
22 Savanorių - S. Žukausko - Birželio 23-osios Vieno lygio 4700 
23 Taikos - Parmonės Vieno lygio 4500 
24 Savanorių - Kovo 11-osios - P.Lukšio  Vieno lygio 4100 
25 Pramonės - V. Krėvės Vieno lygio 4100 

 

11 lentelė. Kauno miesto tiltų transportinis apkrovimas [7, 9] 

Nr. Tiltas pavadinimas Eismo 
juostų sk. 

Eismo intensyvumas, aut/h 1-os eismo juostos 
apkrova, aut/h 2002 2011 

1. Šiaurinis (Kleboniškio) 4 1600 4900 1225 
2. Varnių  6 1800 4800 800 
3. Vilijampolės 4 2000 3800 950 
4. Č. Radzinausko (Noreikiškių) 4 1300 2900 725 
5. Aleksoto 3 3000 2800 930 
6. M. K. Čiurlionio  6 - 3300 550 
7. Panemunės 2 1200 1800 900 
8. Užtvankos (Hidroelektrinės) 2 1300 1600 800 

 
Lyginant eismo intensyvumo pokyčius 2002 - 2011 metais per Kauno miesto tiltus galima daryti 

išvadą, kad 10 metų laikotarpyje transporto srautai mieste išaugo apie 2 kartus. Naujai pastatytas M. 
K. Čiurlionio tiltas leido nukrauti Aleksoto tiltą, kuriame šiandien eismo intensyvumas truputi 
mažesnis nei prieš 10 metų. Taip pat šis tiltas perima dalį Panemunės tilto transporto srautų, todėl 
pastarojo srautų augimas nėra sąlyginai nėra didelis.  Kitose tiltuose eismo intensyvumo augimas 
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ryškus. Esama situacija reikalauja papildomų tiltų statybos per Nemuno ir Neries upes, kurie buvo 
numatyti 2003 metų bendrajame plane, tačiau liko neįgyvendinti. 

2.3. Susisiekimo greitis 
 
2011 metų rugsėjo mėnesį atlikti susisiekimo greičių tyrimai, parodė, kad bendrai vertinant 

susisiekimo greitis Kaune yra labai didelis ir ilgus transporto ryšius aptarnaujančiose gatvėse 
vidutiniškai siekia 50 km/h. Susisiekimo greičio vidutines reikšmes labai pakelia, gerai išvystytos 
greito eismo gatvės einančios magistralinės reikšmės kelių pagrindu: A1 ir A5. Mieste yra keletas 
vietų kuriuose piko metu formuojasi transporto spūstis, tačiau kituose ilgus transporto ryšius 
aptarnaujančiuose gatvėse susisiekimo greitis lengvaisiais automobiliais yra pakankamai aukštas, ir 
gerokai pranoksta susisiekimo viešuoju transportu greitį.  

 
Susisiekimo greičių tyrimuose buvo atlikti bandomieji važiavimai nustatytomis gatvių atkarpomis 

siekiant maksimaliai tiksliai atkartoti transporto srauto greitį. Šiuose tyrimuose fiksuojamas ne 
momentinis transporto priemonių greitis, bet kelionės laiko trukmė nuo taško „A“ iki taško „B“ iš 
kurios dalijamas nuvažiuotas atstumas. Tokiu būdu į susisiekimo greitį yra įskaičiuojamas ir laikas 
praleistas stovint ties sankryža ar pėsčiųjų perėja (12 lentelė, susisiekimo greičių schema). 
 

12 lentelė. Susisiekimo greičiai [8] 

Taškų 
Nr. Gatvės atkarpa1) Vidutinis greitis2) 

(min. greitis3)) 
Laikas praleistas 

stovint, % 
2-3  Kelias „A1” 93 (91) 0% 
5-6  Islandijos pl. 85 (85) 0% 
3-4  Islandijos pl. 85 (80) 0% 
1-2  Kelias „A1” 84 (79) 0% 
6-11  Vakarinis lankstas 82 (77) 0% 
4-5  Islandijos pl. (Šiaurinis tiltas) 73 (71) 0% 
17-19  Marijampolės pl. 66 (63) 0% 
6-32  Žemaičių pl. 65 (64) 20% 
30-34  Nuokalnės g. 65 (62) 0% 
22-36  Taikos pr. 64 (62) 25% 
5-9  Panerių g. 63 (58) 0% 
38-39  M. K. Čiurlionio g. – Prietilčio g. 59 (49) 6% 
13-14  Vakarinis lankstas4) 58 (56) 8% 
11-13  Marvelės g. 58 (50) 0% 
7-33  Neries krantinės – Baltų pr. 57 (51) 2% 
11-12  Raudondvario pl. 56 (55) 4% 
5-7  Panerių g. 56 (53) 0% 
17-23  Pietinis lankstas – T. Masiulio g. 55 (55) 1% 
29-30  Jonavos g. 53 (52) 0% 
15-20  Europos pr. 53 (46) 10% 
8-33  Varnių g. 51 (50) 0% 
14-15  H ir O. Minkovskių g. 50 (49) 6% 
30-33  Varnių g. (Varnių tiltas) 50 (48) 0% 
7-32  Baltų pr. 50 (44) 6% 
15-38  M. K. Čiurlionio tiltas 49 (47) 0% 
23-40  K.Baršausko g. – R. Kalantos g. 49 (45) 4% 

15-16  H ir O. Minkovskių g. – Piliakalnio g. – Jiesios pl. – 
Vaidoto g. 48 (45) 5% 

16-17  Vaidoto g. – Vaišvydavos pl. 47 (46) 0% 
29-41  Šiaurės pr. 46 (43) 15% 
17-18  Vaišvydavos pl. – Didžioji g. – Piliuonos g. 45 (42) 0% 
2-22  Ateities pl. 45 (41) 0% 
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Taškų 
Nr. Gatvės atkarpa1) Vidutinis greitis2) 

(min. greitis3)) 
Laikas praleistas 

stovint, % 
14-20  Veiverių g. 43 (42) 16% 
20-21  Veiverių g. 43 (41) 12% 
39-40  K. Baršausko g. 43 (41) 8% 
28-38  Karaliaus Mindaugo pr. 42 (39) 13% 
4-29  Jonavos g. 42 (33) 16% 
7-8  Panerių g. 41 (32) 8% 
6-10  Vandžiogalos g. 40 (38) 3% 
11-37  Raudondvario pl. 38 (32) 7% 
3-24  Savanorių pr. 38 (20) 21% 
30-31  Jonavos g. 37 (33) 19% 
22-23  Ateities pl. 37 (31) 19% 
26-34  Utenos g. 37 (28) 22% 
24-41  Šiaurės pr. 37 (33) 18% 
14-28  Karaliaus Mindaugo pr. 36 (33) 9% 
25-34  Nuokalnės g. – Tvirtovės al. 36 (25) 27% 
33-37  Neries Krantinė 34 (15) 47% 
34-41  Sukilėlių pr. 33 (30) 6% 
8-32  Linkuvos g. – Žemaičių pl. 33 (27) 13% 
16-38 Juozapavičiaus pr. 4) 31 (27) 3% 
26-39  Parodos g. – K. Petrausko g. – Vytauto pr. 28 (24) 15% 
26-27  Savanorių pr. 28 (23) 25% 
27-28  Šv. Gertrūdos – Birštono g. 26 (23) 26% 
25-36  Taikos pr. 26 (22) 17% 
36-40  Pramonės pr. 25 (25) 30% 
24-36  Pramonės pr. 25 (24) 11% 
27-31  Šv. Gertrūdos – Šauklių g. 22 (19) 9% 
24-25  Savanorių pr. 20 (17) 20% 
25-26  Savanorių pr. 19 (19) 19% 
31-37  Jurbarko g. (Vilijampolės tiltas) 14 (7) 33% 

 
Pastabos: 
1) Gatvių atkarpas žiūrėti susisiekimo greičių schemoje (žr. grafinę dalį). 
2) Vidutinis atkarpos greitis nustatytas abiem važiavimo kryptimis; 
3) Minimalus atkarpos greitis nustatytas mažesnio susisiekimo greičio kryptimi; 
4) Tyrimų metu buvo atliekami gatvės remonto darbai 
 
Magistralinio kelio A1 „Vilnius – Kaunas – Klaipėda“ atkarpa Kauno mieste kartu su Via Baltica 

atkarpa pilnai atitinka „greitojo eismo“ gatvių sąvokas. Jose visos sankryžos yra skirtingų lygių ir 
nuolatos vyksta nepertraukiamas eismas, kurio vidutinis srauto greitis siekia 82 – 93 km/h. Dėl tokio 
aukšto susisiekimo greičio šios gatvės tarnauja ne tik tranzitiniam eismui bet ir miesto vidaus 
susisiekimui. Tai aiškiai parodo eismo intensyvumo tyrimai, kuomet buvo nustatyta, kad A1 kelyje 
ties „Mega“ prekybos centru transporto srautas 2,5 karto viršija eismo intensyvumo tame pačiame 
kelyje ties Palemonu. Nemaža dalis miesto vidaus gatvių taip pat pasižymi itin aukštu susisiekimo 
greičiu (≥ 50 km/h), ypač tos kurios yra atokiau nuo miesto centro.   

 
Tyrimo metu problematiškiausia vieta buvo nustatyta ties Vilijampolės tiltu ir jo prieigomis 

(Šauklių, Šv. Gertrūdos, Gimnazijos, Birštono, Jurbarko gatvėse). Čia gatvių pralaidumas yra 
nepakankamas, formuojasi spūsties zonos ir stipriai krenta susisiekimo greitis. Tyrimo metu ant 
Vilijampolės tilto Raudondvario plento kryptimi buvo fiksuotas vos 7 km/h greitis. Nedidelis 
susisiekimo greitis buvo fiksuotas ir Savanorių pr., K. Petrausko, Parodos g., Vytauto pr., Taikos pr., 
Pramonės pr. 19–28 km/h. Šiose gatvėse didelių spūsčių zonų neužfiksuota, tačiau formuojasi 
automobilių eilės ties šviesoforais reguliuojamomis sankryžomis ir ties įvažiavimais į žiedines 
sankryžas.  
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Pagal STR 2.06.01 klasifikaciją A, B ir iš dalies C kategorijų gatvės yra skirtos aptarnauti ilgus 
miesto transportinius ryšius, todėl šių gatvių pagrindinė funkcija yra užtikrinti kaip galima didesnį 
mobilumą. Pagal tarptautines metodikas tokių gatvių eismo kokybės matas yra susisiekimo greitis. 
Adaptuojant vieną dažniausiai pasaulyje naudojamų metodikų eismo kokybei vertinti HCM 2000 [11] 
Lietuvos sąlygoms (priderinant prie STR 2.06.01) suformuoti eismo kokybės vertinimo rodikliai (13 
lentelė).  

13 lentelė. Eismo kokybės lygiai 

Kategorija A B C 
Skaičiuojamasis greitis, km/h 80 - 100 60 - 70 60 
Eismo kokybės lygis Vidutinis srauto greitis, km/h 
A >72 >59 >50 
B 56 – 72 46-59 39 – 50 
C 40 - 56 33-46 28 – 39 
D 32 – 40 26-33 22 – 28 
E 26 – 32 21-26 17 - 22 
F ≤26 ≤21 ≤17 

Pastaba: pilka spalva pažymėtas siektinas eismo kokybės lygis. 
 
Tradiciškai infrastruktūros valdytojas ieškodamas pusiausvyros tarp aukščiausio eismo kokybės 

lygio „A“ ir finansiškai pagristų investicijų į infrastruktūrą nustato siektiną eismo kokybės lygį. A ir B 
kategorijos gatvės dažniausiai siekiama B ir C eismo kokybės lygių, o C kategorijos gatvėms – C ir D 
eismo kokybės lygių.  
 

2.4. Eismo sauga 
 
Nuo 2007 metų tiek Lietuvoje tiek ir Kaune pradėjo sparčiai mažėti įskaitinių eismo įvykių. 

Pagrindinės to priežastys buvo: didesnės baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus, griežtesnė 
kontrolė, visuomenės švietimas saugaus eismo klausimais per masines informavimo priemones ir 
inžinerinių saugaus eismo priemonių diegimas keliuose. Šių priemonių taikymas Lietuvos keliuose per 
pastarąjį dešimtmetį (2001 – 2010 m) leido sumažinti žuvusių skaičių 58% nuo 706 iki 300. Nepaisant 
šios sėkmės, avaringumas Lietuvos keliuose išlieka vienas didžiausių Europoje, o statistikos 
departamento duomenimis tarp dažniausiai sutinkamų mirties priežasčių Lietuvoje, transporto įvykiai 
yra 9 - oje vietoje. 
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23 pav. Žuvusių keliuose skaičius 1 mln. šalies gyventojų, 2010 m. [5] 

 

24 pav. Žuvusių skaičius tenkantis 1 mlrd. nuvažiuotų kilometrų [5] 

 
Naudingesnis indikatorius yra žuvusiųjų skaičius tenkantis 1 mlrd. nuvažiuotų kilometrų. Jis 

parado tikrąjį eismo saugos lygį keliuose ir atspindį mirties tikimybę priklausomai nuo gyventojų 
mobilumo lygio. Deja kol kas nedaug valstybių skaičiuoja transporto priemonių ridą, todėl rodiklis 
pateiktas tik keletui šalių. Iš palyginimo matome, kad eismo sąlygos Lietuvoje maždaug 4 - 4,5 karto 
mažiau saugios negu Švedijoje arba Suomijoje (24 pav.). 

 
Pastarąjį dešimtmetį įskaitinių eismo įvykių pokyčiai turėjo dvi skirtingos krypties tendencijas: 

2001 - 2006 metais buvo stebima augimo tendencija, kuomet įskaitinių eismo įvykių skaičius pasiekė 
850 įvykių per metus, nuo 2006 iki 2010 metų vyko mažėjimo tendencija, kol 2010 m. pasiektas 
mažiausias dešimtmečio įvykių skaičius - 570. Vertinant viso dešimtmečio rezultatus, matyti, kad per 
nagrinėjamą laikotarpį įskaitinių eismo įvykių skaičius sumažėjo tik 11 %, t.y. gerokai mažiau nei 
valstybinės reikšmės keliuose. Tai visų pirma susiję su investicijomis į saugaus eismo priemonių 
diegimą. Jeigu valstybinės reikšmės keliuose buvo sėkmingai naikinamos juodosios dėmės 
rekonstruojant avaringas vietas, tai miestų biudžetuose tam skiriamų lėšų būdavo mažiau.  
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25 pav. Įskaitinių eismo įvykių dinamika Kaune, 2001 – 2010 m. [4] 

 
 
Vienas svarbiausių susisiekimo sistemos tikslų yra užtikrinti visų eismo dalyvių saugias eismo 

sąlygas. Tinkama susisiekimo infrastruktūra yra svarbus eismo saugos elementas, galintis ženkliai 
sumažinti eismo įvykių skaičių. Tačiau vien infrastruktūros vystymas negali užtikrinti saugių eismo 
sąlygų. Kitose užsienio šalyse atliktais tyrimais nustatyta, kad žmogiškasis faktorius prisideda prie 80 
- 95 % eismo įvykių, susisiekimo infrastruktūros ir eismo organizavimo trūkumai prisideda prie 18 - 
28 % eismo įvykių, o transporto priemonių trūkumai įtakoja tik 6 - 8 % eismo įvykių [12]. 

 
Išsami eismo įvykių analizė Kauno miesto gatvėse padeda formuoti eismo saugos sąlygų gerinimo 

strategiją. Pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pateiktus 2007 - 2010  m. 
įskaitinių eismo įvykių duomenis, atlikta analizė leido nustatyti avaringumo tendencijas bei 
avaringiausias vietas gatvių tinkle. Avaringiausios vietos Lietuvos keliuose vadinamos „juodosiomis 
dėmėmis“. Pagal apibrėžimą, „juodąja dėme“ yra apibūdinamas 500 m ilgio kelio ruožas, kuriame 
ketverių metų laikotarpyje įvyko 4 ar daugiau įskaitiniai eismo įvykiai. Ši „juodųjų dėmių“ 
klasifikacija puikiai tinka avaringumui keliuose analizuoti, tačiau miesto gatvėse, dėl mažesnių 
atstumų tarp sankryžų ir mažesnių važiavimo greičių, ši klasifikacija nėra tinkama. Dėl metodikos 
trūkumo miestų gatvių „juodųjų dėmių“ nustatymui, projekto rengimo autoriai individualiai grupavo 
įskaitinių eismo įvykių vietas, didžiausią dėmesį atkreipdami į sankryžų, pėsčiųjų perėjų ir autobusų 
stotelių vietas. Pagal šį grupavimą sudaryta Kauno miesto avaringumo schema parodė, kad gatvių 
tinkle yra net 201 avaringa vieta, t.y.  porą kartų daugiau nei valstybinės reikšmės automobilių kelių 
tinkle (87 juodosios dėmės 2010 m.).  

 
Atlikta analizė rodo akivaizdų faktą, kad miesto gatvėms yra skiriama nepakankamai dėmesio, 

tiek normatyvinio techninio reglamentavimo, tiek priežiūros lygmenyje. Tai rodo, tokie faktai, kad  
Lietuvos miestuose nėra sudarinėjami „juodųjų dėmių“ žemėlapiai, nors avaringumo lygis yra gerokai 
didesnis nei Respublikos keliuose, taip pat net nėra patvirtinta „juodųjų dėmių“ sudarymo metodika. 
Visa tai sukelia nepateisinamai aukštą avaringumo lygį. Šiai dienai miestų gatvėse įvyksta beveik 2 
kartus daugiau įskaitinių eismo įvykių nei valstybinės reikšmės keliuose.  
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14 lentelė. Avaringiausios Kauno miesto gatvės, 2010 m [13]. 

Nr. Gatvės pavadinimas Įsk. eismo įvykiai Žuvo Sužeista 
1. Savanorių pr. 40 1 44 
2. Kovo 11-osios 31 1 31 
3. Raudondvario pl. 23 0 26 
4. Taikos pr. 23 0 26 
5. K. Baršausko 18 0 18 
6. Partizanų 17 0 19 
7. R. Kalantos 16 0 23 
8. Veiverių 16 0 18 
9. V. Krėvės pr. 13 0 14 
10. Vytauto pr. 13 1 13 

 
Avaringiausių Kauno miesto gatvių sąraše (14 lentelė) pirmoje vietoje yra Savanorių pr. Maždaug 

7,6 km ilgio gatvėje 2010 m. įvyko 40 įskaitinių eismo įvykių arba 5,3 eismo įvykio tenkančio vienam 
gatvės km. Pagal atlikta 2007 - 2010 metų įskaitinių eismo įvykių analizę šioje gatvėje nustatyta 17 
avaringų vietų. 

 
Savanorių pr. yra bene ryškiausias nepakankamų eismo saugos sąlygų pavyzdys Kauno mieste. 

Analogiškas problemas turi daugybė kitų gatvių, tačiau čia jos yra išreikštos bene labiausiai. 
Avaringumo rodikliai reikalauja kompleksiškai naujo požiūrio į šių gatvių sutvarkymą. Pagrindinės 
saugaus eismo problemos yra tokios: 

 Gatvė aptarnaujanti ilgus transporto ryšius ir užtikrinanti mobilumo funkciją, turi atlikti kiek 
galima mažiau privažiuojamosios funkcijos (20 pav.). T.y. parkavimas (ypač statmenai 
važiuojamąja daliai) yra nesuderinamas su pagrindine gatvės funkciją. STR 2.06.01 B1 
kategorijos gatvėse parkavimą leidžia tik izoliuotose aikštelėse; 

 Dažnai įrengtos pėsčiųjų perėjos tarp sankryžų 6 eismo juostų važiuojamosios dalies gatvėje 
automatiškai garantuoja didelį įskaitinių eismo įvykių skaičių; 

 Gatvė pagal savo kategoriją ir eismo juostų skaičių turi turėti skiriamąją juostą; 
 Sankryžos turi būti įrengtos pagal STR 2.06.01 reikalavimus, t.y. kairiųjų ir dešiniųjų posūkių 

eismo juostos turi turėti atskiras lėtėjimo ir laukimo juostas; 
 Pagal galimybes reikia išlaikyti norminį atstumą tarp sankryžų ir nuovažų į privačias 

teritorijas. 
 
Dauguma šiaurinės miesto dalies Dainavos, Eigulių, Kalniečių, Naujasodžio, Šilainių gatvių buvo 

suformuotos pagal 1970 metų bendrojo plano sprendinius. Šiandieniniai eismo inžinerijos principai 
taiko kitokius infrastruktūros sprendimus, todėl reikalauja infrastruktūros ir eismo organizavimo 
atnaujinimo. Būtent šiaurinėje miesto dalyje ir įvyksta daugiausiai įskaitinių eismo įvykių. 

 
Lyginant įskaitinių eismo įvykių tenkančių 1000 miesto gyventojų (26 pav.) matome, kad Kaunas 

yra pats avaringiausias iš didžiųjų Lietuvos miestų. Jame įvyksta 37 % daugiau įskaitinių eismo įvykių 
tenkančių 1000 gyventojų nei Vilniuje, nors avaringų vietų skaičius yra mažesnis (7 lentelė). Tai rodo, 
kad Kauno gatvių sankryžos ir pėsčiųjų perėjos yra itin avaringos ir reikalauja rekonstrukcijos ar naujų 
eismo organizavimo sprendimų. Dauguma miesto gyventojų eismo saugos sąlygas vertina 
„vidutiniškai“, mažesnė dalis - „blogai“ (27 pav.). Toks eismo saugos vertinimas turbūt yra susijęs su 
pastaraisiais metais sumažėjusiu avaringumo lygiu Lietuvoje, kurį lėmė padidėjusi eismo dalyvių 
kultūra ir sąmoningumas, nes infrastruktūros pritaikymas saugiam eismui yra nepakankamas.    
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26 pav. Įskaitiniai eismo įvykiai 1000 gyventojų, 2010 m. [1,4] 

 

Analizuojant įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymą laike pagal mėnesius, dienas, valandas 
matome, kad avaringiausias laikas susijęs su trumpesne dienos trukme bei prastesnėmis oro sąlygomis 
- spalio, lapkričio, gruodžio, sausio mėnesiai (28 pav.), su darbo savaitės pabaiga - penktadienis (29 
pav.) ir su didžiausio eismo intensyvumo valandomis kurios sutampa su tamsiu paros metu bei 
intensyviu pėsčiųjų eismu - 17 - 18 val. (30 pav.). 

 

 

27 pav. Eismo saugos vertinimas balais [6] 
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28 pav. Įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymas pagal mėnesius Kaune, 2007 - 2010 m. [4] 

 

15,4%
16,3%

15,6% 15,6%

17,7%

11,2%

8,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Šešt. Sekm.
 

29 pav. Įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymas pagal savaitės dienas Kaune, 2007 - 2010 m. [4] 
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30 pav. Įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymas pagal valandas Kaune, 2007 - 2010 m. [4] 
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Pagrindiniai eismo įvykių kaltininkai Kauno gatvėse yra vairuotojai - 81,5 % įskaitinių eismo 

įvykių. Dviratininkai kelyje elgiasi pakankamai neatsakingai. Pagal atliktus eismo intensyvumo 
tyrimus keliuose (22 pav.) jie sudaro tik 0,5 % transporto srauto, tačiau yra atsakingi net už 5 % eismo 
įvykių. Pėstieji kalti dėl 12,5 % eismo įvykių (31 pav.).  
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31 pav. Įskaitinių eismo įvykių kaltininkai Kaune, 2010 m [4] 

 
Pėstieji ir dviratininkai yra mažiausiai apsaugota eismo dalyvių grupė, todėl jie Kauno gatvėse 

sudaro 41,8 % nukentėjusių. Motorinių transporto priemonių vairuotojai ir keleiviai sudarė 58,3 % 
nukentėjusių eismo įvykiuose (32 pav.). 
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32 pav. Įskaitiniuose eismo įvykiuose nukentėję eismo dalyviai Kaune, 2010 m [4] 
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3. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪRA 

3.1. Automobilizacijos lygis 
 
Automobilizacijos bei motorizacijos lygio augimas bei transporto priemonių intensyvesnis 

naudojimas tiesiogiai susiję su transporto srautų augimu ir yra vieni svarbiausių veiksnių darančių 
įtaką miesto transporto sistemos funkcionavimui. Per paskutinius dešimtmečius Lietuvoje 
automobilizacijos lygis sparčiai ir stabiliai augo. Tai ypatingai apkrauna miestų gatvių tinklą, mažina 
jo pralaidumą, didina automobilių stovėjimo vietų poreikį bei taršos lygį. 

 

 

33 pav. Automobilizacijos lygio dinamika Kauno miesto savivaldybėje, 2000 – 2010 m. [1] 

 
Statistikos departamento 2010 metų duomenimis, Kauno miesto savivaldybėje automobilizacijos 

lygis siekia 486 aut./1000 gyv., Kauno apskrityje-490 aut./1000 gyv., Lietuvos Respublikoje- 479 
aut./1000 gyv.  

 

 

34 pav. Transporto priemonių parko struktūra. [1] 

Kauno miesto automobilių transporto parko struktūroje 86,6 % užima individualūs lengvieji 
automobiliai, 6,6 %-krovininiai automobiliai, 6,8 % kitos transporto rūšys. 
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3.2. Automobilių parkavimo sistema 
 
Daugelis Kauno miesto gyvenamųjų rajonų buvo statyti XX a. paskutiniais dešimtmečiais, esant 

žemam automobilizacijos lygiui, o toks spartus jo augimas nebuvo prognozuojamas, todėl  šiandien 
automobilių stovėjimo vietų trūkumas yra viena opiausių miesto transporto problemų. Automobilių 
stovėjimo problemos ypatingai aktualios miesto daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose. 
Miesto centrinė dalis formavosi dar nuo XII a., todėl natūralu, kad ten įsikūrę traukos objektai negali 
atitikti šiuolaikinių automobilių stovėjimo vietų poreikio bei norminių reikalavimų.  

 
Kauno miesto savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių, kurios sprendžia šias problemas 

kompleksiškai, remiantis tyrimais bei įvertinant viso  miesto susisiekimo sistemos ypatumus. 
Savivaldybės administracijos užsakymu parengta „Kauno miesto daugiabučių ir mokamų automobilių 
stovėjimo aikštelių galimybių studija“ (Rengėjas UAB EIP Kaunas), kurioje atlikti išsamūs 
automobilių stovėjimo mokamose aikštelėse, daugiabučių kiemuose ir gatvėse tyrimai, įvertinta eismo 
situacija, nustatytas automobilių stovėjimo poreikis miesto centre ir gyvenamuosiuose rajonuose. 
Studijoje analizuojama automobilių stovėjimo situacija Amalių, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, 
Kalniečių, Milikonių, Naujamiesčio, Senamiesčio, Smėlių, Veršvų, Vilijampolės rajonuose.  

 
Rengiant Kauno miesto bendrojo plano esamos būklės analizę remtasi minėtos galimybių studijos 

tyrimų medžiaga.  Taip pat, Kauno miesto bendrojo plano apimtyje, 2011 metų rugsėjo mėn., darbo 
dienomis, 18:30-22:00 val., buvo papildomai atlikti natūriniai automobilių stovėjimo vietų tyrimai 
Panerio bei Žaliakalnio rajonuose. Tyrimų metu fiksuotas mokamų automobilių stovėjimo aikštelių, 
gyvenamųjų zonų daugiabučių namų kiemų bei gatvių atkarpų, esančių prie daugiabučių  namų, 
momentinis užpildymas transporto priemonėmis. 

 
 

 

35 pav. Kauno gyvenamųjų rajonų mokamų automobilių stovėjimo aikštelių užpildymas, % [16,17] 

 
Remiantis UAB „EIP Kaunas“ ir UAB „Urbanistika“ atliktų tyrimų duomenimis, vidutinis Kauno 

miesto gyvenamųjų rajonų mokamų automobilių  stovėjimo aikštelių užpildymas siekia 62,4 %.  
Vidutinis daugiabučių kiemų užpildymas transporto priemonėmis - 110,6 %. Gatvių atkarpų, esančių 
prie daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų, vidutinis užpildymas stovinčiais automobiliais - 110,6 
%. 
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Gyvenamuosiuose rajonuose esančios mokamos automobilių stovėjimo aikštelės vakaro metu 
labiausiai užpildytos Gričiupio  rajone, kur vidutinis užpildymas siekia  apie 85 %. Smėlių, Milikonių, 
Eigulių, Amalių rajonuose mokamų automobilių stovėjimo aikštelių užpildymas nuo svyruoja nuo 60 
iki 80 %. 

 
Natūrinių tyrimų metu buvo stebėta parkavimo situacija gyvenamųjų rajonų daugiabučių namų 

kiemuose. Jų užpildymas transporto priemonėmis svyruoja nuo 90 % iki 150 %*. Atliktų tyrimų metu 
sudėtingiausia parkavimo situacija buvo nustatyta Eigulių rajone, kurių kiemų užstatymas 
automobiliais siekia 120 - 150 %.  Į 100 % - 120 % užstatymo intervalą patenka Dainavos, 
Žaliakalnio, Gričiupio, Vilijampolės, Smėlių, Milikonių rajonai. Panerio, Kalniečių ir Veršvų rajonų 
kiemų užpildymas automobiliais  svyruoja nuo 90 % iki 100 %.*  

 

 

36 pav. Kauno daugiabučių  rajonų kiemų užpildymas transporto priemonėmis, % [16, 17] 

 
* Daugiabučių kiemų  užpildymo intervalai: 

 90 %-100 % Visos arba beveik visos vietos užimtos (yra viena ar kelios laisvos vietos), 
eismo sąlygos kiemuose nesudėtingos; 

 100 %-120 % Visos vietos užimtos, automobiliai stovi pravažiavimuose bei ant 
šaligatvių, eismo sąlygos kiemuose sudėtingos; 

 120 %-150 % Visos vietos užimtos, automobiliai laikomi pravažiavimuose, pėsčiųjų ir 
žaliosiose zonose, sporto ir vaikų žaidimo aikštelėse, eismo sąlygos kiemuose ypatingai 
sudėtingos. 

 
VĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ duomenimis, Kauno miesto centrinėje dalyje yra įrengta 

apie 2941 mokamų automobilių stovėjimo vietų. Taip pat yra kitų juridinių asmenų valdomų mokamų 
stovėjimo aikštelių. Preliminariais duomenimis centrinėje dalyje nemokamų vietų gatvėse yra 3884 
vietos, nemokamų automobilių stovėjimo vietų kiemuose apie 4597 vietų [16]. Bendras automobilių 
stovėjimo vietų skaičius miesto centrinėje dalyje (neskaičiuojant vietų kiemuose)  yra 6825 vietos, tai 
sudaro 4,2 % viso miesto automobilių parko. 

 
Miesto centrinėje dalyje mokamos automobilių stovėjimo zonos suskirstytos į žaliąją zoną 

(valandinis įkainis 1 Lt), mėlynąją zoną (valandinis įkainis 2 Lt), raudonąją zoną (valandinis įkainis 3 
Lt) ir baltąją zoną, kurioje automobilių laikymas nemokamas. Pagrindinės mokamos automobilių 
stovėjimo zonos Kauno mieste yra Senamiesčio ir Naujamiesčio rajonuose: 

 Senamiesčio žalioji zona; 
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 Senamiesčio mėlynoji zona; 
 Centro raudonoji ir mėlynoji zona; 
 Stoties mėlynoji ir žalioji  zona; 
 Baltoji zona. 

 
Teritorijoje prie Kauno klinikų esančiose mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse ir gatvėse 

taikomi žaliosios zonos tarifai. 
 

 

37 pav. Mokamos automobilių stovėjimo zonos miesto centrinėje dalyje. [16,18] 

 
Senamiesčio žalioji zona ribojama Jonavos g., Šauklių g., Šv. Gertrūdos g. (nuo A. Mapu iki 

Gimnazijos g.), Gimnazijos g., Birštono g., Karaliaus Mindaugo pr. (nuo Birštono g. iki Aleksoto 
tilto), Prieplaukos krantine. Šiai zonai priskiriamos Jonavos g., M. Valančiaus g., Kumelių g., M. 
Daukšos g., A. Mapu g., J. Jablonskio g., Aleksoto g., V. Kuzmos g., J. Naugardo g., Vilniaus g. Šv. 
Gertrūdos g. ir Karaliaus Mindaugo pr. dalis (nuo Aleksoto g. iki Vytauto Didžiojo bažnyčios) 
priklauso mėlynajai senamiesčio zonai. Taip pat ir dvi automobilių stovėjimo aikštelės esančios netoli 
Šv. Gertrūdos ir A. Mackevičiaus gatvių sankryžos. Eivenių g., Lazūnų g. (tarp Medicinos universiteto 
klinikų ir Sukilėlių pr.) ir šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė, taip pat Tvirtovės al. (tarp 
Sukilėlių pr. ir V. Lašo g.) ir automobilių stovėjimo aikštelė (Kalniečių rajone) taip pat yra 
priskiriamos žaliajai parkavimo zonai. 

 
Išskiriamos dvi Kauno miesto centre esančios mėlynosios automobilių stovėjimo zonos. Viena jų 

yra senamiesčio mėlynoji zona, kita stoties mėlynoji zona. Senamiesčio mėlynoji zona ribojama 
Vilniaus g. (nuo Birštono g. iki Laisvės al.), Laisvės al. (nuo Vilniaus iki I. Kanto g.), I. Kanto g., 
Karaliaus Mindaugo pr. (nuo I. Kanto g. iki Birštono g.), Birštono g. Šiai zonai priklauso Smalininkų 
g., D. Poškos g., I. Kanto g. (nuo Kęstučio g. iki Karaliaus Mindaugo pr.). Senamiesčio mėlynojoje 
zonoje esanti Nemuno g. priklauso senamiesčio žaliajai zonai, o J. Gruodžio g.–raudonajai zonai. 
Stoties mėlynoji zona ribojama A. Mickevičiaus g. (nuo Kęstučio g. iki Karaliaus Mindaugo pr.), 
Kęstučio g. (nuo Vytauto per. iki A. Mickevičiaus g.), Vytauto pr. (nuo Kęstučio g. iki Laisvės al.), 
Laisvės al. (nuo Vytauto pr. iki Trakų g.), K. Būgos g., Girstupio g., M. K. Čiurlionio g. (nuo 
Girstupio g. iki Karaliaus Mindaugo pr.).  Šiai zonai priklauso Totorių g., Krėvos g., Miško g., 
Griunvaldo g., Trakų g., Bažnyčios g., Tenorų g., Šiaulių g., Vytauto pr., Karo Ligoninės g., 
Kaunakiemio g. dalis (nuo Apynių iki M.K. Čiurlionio g.), Gedimino g. Mėlynojoje zonoje yra 
įsiterpusi automobilių stovėjimo aikštelė Šiaulių g. / Girstupio g., kuri priklauso senamiesčio žaliajai 
zonai.  
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Centro raudonoji ir mėlynoji zona ribojama E. Ožeškienės g., V. Putvinskio g. Gedimino g. 
(nuo V. Putvinskio g. iki K. Donelaičio g.), Vytauto pr., Kęstučio g. (nuo Vytauto pr. iki A. 
Mickevičiaus g.), A. Mickevičiaus g. (nuo Kęstučio g. iki Karaliaus Mindaugo pr.), Karaliaus 
Mindaugo pr. (nuo A. Mickevičiaus g. iki I. Kanto g.) ir Laisvės alėjos dalimi (nuo I. Kanto g. iki E. 
Ožeškienės g.). Šiai zonai priklauso L. Sapiegos g., Vasario 16-osios g., Maironio g., A. Mickevičiaus 
g., M. Dobužinskio g., Gedimino g., Laisvės alėja, K. Donelaičio g., Kęstučio g. Raudonajai zonai 
priskiriamos automobilių stovėjimo aikštelės esančios prie Muzikinio teatro ir Vienybės a. Į 
raudonosios zonos teritoriją yra įsiterpusios trys mėlynajai automobilių parkavimo zonai 
priklausančios automobilių stovėjimo aikštelės: aikštelė Kęstučio g. / Vytauto pr., aikštelė Kęstučio g. 
(prie M. Žilinsko dailės galerijos), aikštelė Žemaičių g. (prie pastato Nr. 8A). Taip pat Spaustuvininkų 
g. yra priskiriama mėlynajai zonai. 

 
Baltajai zonai priklauso visos Kauno miesto gatvės automobiliams statyti, kurios nėra įtrauktos į 

raudonąją, mėlynąją ir žaliąją zonas, jei jose įrengtos rezervuotos automobilių stovėjimo vietos, 
pažymėtos  531 kelio ženklu „Rezervuota stovėjimo vieta“.  

 

15 lentelė. Kauno miesto automobilių stovėjimo vietų mokamose aikštelėse ir zonose sąrašas [16] 

Adresas (vieta) 
Automobilių 

stovėjimo vietų 
skaičius 

K. Donelaičio g./ Lydos g. 22 
K. Donelaičio g. 62 (prie Vienybės a.) 61 
Kęstučio g. (prie Muzikinio teatro) 35 
Kęstučio g./Vytauto pr. 10 
Kęstučio g. (prie M. Žilinsko dailės galerijos) 50 
Žemaičių g. (prie pastato Nr. 8A) 20 
Šv. Gertrūdos g. aikštelės prie pastatų Nr. 17, Nr.22A, Nr. 38 
(25+40+20 vietos) 85 

Aikštelė prie Kauno pilies 120 
Šiaulių g. / Girstupio g. 43 
M. K. Čiurlionio g. (prie namo Nr. 14) 12 
Aikštelė prie Steigiamojo Seimo a. 45 
Jonavos g. (prie pastatų Nr. 1, Nr.1B, Nr. 24, Nr. 26) 64 
Lazūnų g. 40 
Tvirtovės al. (tarp Sukilėlių per. Ir V. Lašo g.) 131 
Stovėjimo vietos raudonojoje zonoje 1102 
Stovėjimo vietos mėlynojoje zonoje 1007 
Stovėjimo vietos žaliojoje zonoje 832 
Iš viso mokamų vietų 2941 

 
VĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pateiktais duomenimis, nuo 8:00 iki 17:00 val., vidutinis 

mokamų automobilių stovėjimo aikštelių užpildymas siekia 46 %. Didžiausias aikštelių apkrovimas 
nuo 11:00 iki 13:00 val. bei nuo 16:00 iki 17:00 val. ir siekia  apie 60 %. Tai rodo, kad mokamos 
automobilių stovėjimo vietos nėra maksimaliai išnaudojamos. Greta mokamų automobilių stovėjimo 
zonų yra pakankamai nemažai galimybių laikyti automobilius nemokamai, pavyzdžiui Karaliaus 
Mindaugo prospekte, Šiaulių, L.Zamenhofo, Papilio, Raguvos gatvėse, prekybos centro „Akropolis“ 
automobilių stovėjimo aikštelėje. Tokia situacija miestui nėra palanki, nes parkavimas gatvėse mažina 
gatvių pralaidumą, didina transporto grūstis bei avaringumo tikimybę, o įrengtos mokamos 
automobilių stovėjimo aikštelės neatneša miesto biudžetui  naudos pagal jų pajėgumą. 
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16 lentelė. Mokamų automobilių stovėjimo vietų užpildymas pagal zonas  8:00-17:00 val. [16] 

Aikštelės pagal rajonus ir zonas 
Mokamų automobilių 

stovėjimo vietų 
užpildymas,  % 

Naujamiestis 
Raudonoji zona 75,9 
Mėlynoji zona 26,2 
Žalioji zona 54,7 

Vidutinis užpildymas Naujamiestyje 52,3 

Senamiestis 
Raudonoji zona 66,7 
Mėlynoji zona 38,8 
Žalioji zona 48,4 

Vidutinis užpildymas Senamiestyje 51,3 
Vidutinis užpildymas mokamose zonose  46,0 

 
Remiantis UAB „EIP Kaunas“ atliktų natūrinių tyrimų duomenimis, didžiausias parkavimo 

intensyvumas mokamose vietose yra Maironio, A.Mickevičiaus, Vasario 16-osios, L.Sapiegos, 
E.Ožeškienės, M.Daukšos, Kumelių gatvėse. Taip pat dalyje V.Putvinskio, Gedimino, I.Kanto, Šv. 
Gertrūdos, Laisvės alėjos, Rotušės aikštės dalyje. Nemokamo parkavimo zonose didžiausias 
intensyvumas Karaliaus Mindaugo prospekte, Šiaulių, L.Zamenhofo, Papilio, Raguvos gatvėse. 

 
 

 

38 pav. Automobilių stovėjimo vietų užpildymas mokamose zonose  pagal valandas. [16] 

 
Kauno miesto centrinėje dalyje mokamų aikštelių užpildymas nepriklauso nuo parkavimo kainos, 

didžiausias automobilių skaičius buvo fiksuotas būtent brangiausioje, raudonojoje zonoje. 
Naujamiesčio raudonosios zonos mokamų aikštelių užpildymas siekia 75,9 %, Senamiesčio - 66,7 %. 
Mažiausias užpildymas fiksuotas mėlynojoje zonoje, Naujamiestyje-26,2 %, Senamiesčio mėlynojoje 
zonoje – 38,8 %. Todėl galima daryti išvadą, kad didžiausią įtaką aikštelės pasirinkimui daro ne kaina, 
o aikštelės vieta traukos objektų atžvilgiu. Koreguojant parkavimo tarifus būtų galima pasiekti 
tolygesnio stovinčių automobilių pasiskirstymo miesto centrinėje dalyje. O ribojant automobilių 
stovėjimą miesto gatvėse-labiau išnaudoti esamas mokamas automobilių stovėjimo vietas, tokiu būdu 
mažinti transporto trauką į miesto centrą bei skatinti gyventojus daugiau naudotis viešuoju transportu, 
kuris mieste pakankamai gerai išvystytas. 
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39 pav. Parkavimo galimybių vertinimas, balais [6] 

 
Pagal atliktos anketinės apklausos rezultatus, didžioji dalis apklaustųjų Kauno miesto gyventojų 

parkavimo galimybes vertina blogai arba vidutiniškai. Penkiabalėje sistemoje, 5 balais parkavimo 
sistemą vertina tik 2 % apklaustųjų, 4 balais-13 %, 3 balais-33 %, 2 balais 31 % ir 1 balu parkavimo 
sistemą įvertino net 21 % apklaustųjų. Tokie rezultatai  iš esmės atspindi realią parkavimo situaciją 
mieste, ypač daugiabučių gyvenamųjų rajonų bei miesto centrinės dalies problemas. 

3.3. Degalinių tinklas 
 
Pagal STR 2.06.01:1999 Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos norminius reikalavimus, 

degalinių skaičius mieste turi būti toks, kad vienai degalinei tektų aptarnauti ne daugiau kaip 1500 
automobilių. Šiuo metu Kauno mieste yra 80 degalinių. Įvertinant šiandieninį miesto 
automobilizacijos lygį bei miesto automobilių parką, degalinių poreikis yra 109 degalinės. 
Automobilizacijos lygis vis dar išlaiko augimo tendencijas, todėl galima teigti, kad Kauno mieste 
automobilių aptarnavimo lygis nėra pakankamas ir ateityje šis trūkumas stiprės, jeigu degalinių tinklas 
nebus plečiamas. 

3.4. Logistikos centrai 
 
Atsižvelgiant į Kauno apskrities patogius ryšius tarptautinių transporto koridorių atžvilgiu, turimą 

kelių ir geležinkelių tinklo perspektyvinį potencialą, tarptautinio oro uosto privalumus, vidaus 
vandenų transporto infrastruktūrą, Kauno miestas turi visas galimybes tapti moderniu multimodaliniu 
transporto mazgu su išvystyta infrastruktūra ir viešuoju logistikos centru. Viešasis logistikos centras 
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje numatytas Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto 
sistemos plėtros strategijoje (patvirtinta 2005 m. birželio 23 d. LRV nutarimu Nr. 692).  

 
Vyriausybės sprendimu Kauno viešojo logistikos centro steigimui suteiktas valstybinės svarbos 

ekonominio projekto statusas. Tai leis lengviau pritraukti jo įgyvendinimui reikalingas investicijas, 
efektyviau spręsti teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo bei kitus projekto įgyvendinimo 
klausimus. Neseniai pasirašyta Kauno viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo projektavimo 
paslaugų sutartis. Artimiausiu metu bus parengtas detalusis planas, projektiniai ir techniniai 
sprendimai. 

 
Kauno viešasis logistikos centras numatomas Palemone. Vėlesniais etapais Palemoną ir 

Karmėlavą sujungs geležinkelio vėžė. Tokiu būdu Kauno viešasis logistikos centras taps svarbia 
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jungiamąja kelių, geležinkelių, oro bei vandenų transporto tinklų grandimi, kuri integruosis į bendrą 
Europos transporto tinklą.  

 
Tai leis išnaudoti ir stiprinti Kauno regiono pramoninį, ekonominį ir socialinį potencialą,  skatins 

papildomų darbo vietų kūrimą, bus pritraukiamos investicijos, plečiama miesto infrastruktūra. Kauno 
viešojo logistikos centro veikla sudarys sąlygas efektyvesniam krovinių pervežimui, skatins daugiau 
krovinių vežti labiau aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis. 
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4. VIEŠASIS TRANSPORTAS 

4.1. Viešojo transporto bendrieji rodikliai 
 
Kauno viešasis transportas – tai (nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. mieste atsiradusi) bendra viešojo 

transporto sistema, su bendru vaizdiniu ženklu, bendrais autobusų ir troleibusų bilietais, bendromis 
bilietų kainomis, nauja interneto svetaine ir su naujuoju bendruoju terminuotu elektroniniu bilietu. 

  
Šiuo metu rengiama  Kauno visuomeninio transporto strategija, prieš tai analogiškas darbas buvo 

atliktas 2003 m., kai Kauno miesto taryba patvirtino Kauno visuomeninio transporto organizacinę 
strategiją. Pagrindiniai Kauno visuomeninio transporto strategijos principai:  

1. Kiek galima labiau patenkinti miesto gyventojų transporto poreikius. 
2. Optimaliai panaudoti savivaldybės lėšas visuomeniniam transportui. 
3. Sujungti pagrindinius keleivių traukos centrus. 
4. Greitas susisiekimas su paskirties vietomis. 
5. Minimalus transporto priemonių poveikis aplinkai. 
6. Operatyvus reagavimas į rinkos pokyčius. 
7. Transporto priemonių punktualumo užtikrinimas – vežėjų darbo kontrolė. 
8. Optimalus transporto priemonių talpos išnaudojimas. 
9. Tikslios informacijos pateikimas keleiviams ir jos operatyvus atnaujinimas. 
10. Visuomeninio transporto, kaip saugiausios transporto rūšies, plėtra. 
11. Vidinio tranzito transporto srautų sumažinimas miesto centre ir senamiestyje. 
12. Visuomeninio transporto prioriteto prieš kitas transporto rūšis įdiegimas. 
13. Pirmenybė visuomeninio transporto priemonėms, kuriuos įeina į vieningą bilietų sistemą. 
14. Visuomeninio transporto, kaip ekologiškos ir saugios transporto rūšies, propagavimas. 
 
Autobusų ir troleibusų sistema plėtojosi per ilgą laiką organiškai. Pati struktūra labai nepakito, 

naujos linijos buvo prijungtos neseniai, iškilus problemai. Dėl to tinklą sudaro gana daug linijų, kartais 
jos nelabai logiškai išsidėsčiusios ir sunkiai suprantamos, ypač miesto svečiams. Maršrutų sistema yra 
pagrįsta tiesioginiais maršrutais tarp gyvenamųjų ir darbo vietų, siekiant kiek įmanoma sumažinti 
persėdimų skaičių. Tai yra svarbu, nes keleiviams reikia pirkti naujus bilietus, jei jie pakeičia VT 
priemonę, t.y. kelionė su persėdimu yra dvigubai brangesnė nei tiesioginė kelionė. Gatvėmis be  
savivaldybės VT kursuoja ir mikroautobusai, nes pačioje rinkos ekonomikos Lietuvoje pradžioje 
gyventojams reikėjo visuomeninio transporto, o miestui priklausančios autobusų bendrovės negalėjo 
to poreikio patenkinti dėl lėšų stokos. Tokius poreikius išpildė privataus sektoriaus operatoriai, kurie 
ėmė dirbti tuo metu, kai reguliavimas ir teisinė pusė buvo silpni.  

 
Šiuo metu Kauno miestą aptarnaujantys vežėjai: 
 AB "Autrolis" 
 UAB "Kauno autobusai"  
 38 įmonės turi licencijas maršrutiniais taksi vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais.  
 

4.2. Maršrutų struktūra ir aptarnavimo lygis 
 
Maršrutų tinklas turi būti paprastas ir lengvai suprantamas. Toks tinklas pritraukia naujų keleivių. 

Be to, paprastas tinklas su mažiau maršrutų, skiriant tuos pačius ekonominius išteklius, užtikrina 
didesnį dažnį VT maršrutuose, o visuomenė suinteresuota, kad VT maršrutai būtų didesnio dažnio. 
Tokius principu sudarytas Kauno miesto troleibusų tinklas, pasižymintis dideliu aptarnavimo dažniu ir 
koncentruotu maršrutų tinklu, todėl pirmiausia sutvarkyti reikia autobusų maršrutų tinklą, kad jis 
galėtų geriau tenkinti keleivių poreikius. Persėdimo vietų poreikis išauga, esant tokiam visuomeninio 
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transporto tinklui, todėl būtina, kad bilietų sistema netrukdytų persėdimams. Palaipsniui galima 
įgyvendinti priemones, vedančias link šios vizijos – aukšta  visuomeninio transporto kokybė, kurią 
gauna miesto gyventojai, besinaudojantys paprastu, lengvai suprantamu, pasižyminčiu dideliu dažniu 
maršrutų tinklu, užtikrinančiu STR reikalaujamą pasiekiamumą. Tai galima pasiekti, pertvarkant VT 
palaipsniui, kai yra lėšų arba kai to reikalauja būtinumas. 
 

Mikroautobusai vaidina svarbų vaidmenį šiandienos visuomeninio transporto sistemoje. Kai kurie 
važinėja labai perpildytais koridoriais, dėl to, norint patenkinti paklausą, jų dažnumas turi būti labai 
didelis. Per pastaruosius keletą metų privačių mikroautobusų skaičius sumažėjo. Taip yra dėl išaugusių 
sąnaudų ir padidėjusių reikalavimų vežėjams ir transporto priemonėms. Išaugusios sąnaudos 
vairuotojams ir transporto priemonėms sumažino pelnus. Tikėtina, kad ši tendencija tęsis, kadangi 
Lietuvoje kasmet atlyginimai mažėja ir auga kitos išlaidos. Labai svarbu, kad Kauno miestas būtų 
pasirengęs kontroliuoti situaciją, kai privačių mikroautobusų skaičius mažėja. Privačių mikroautobusų 
aptarnaujamų maršrutų uždarymas turėtų paskatinti pradėti teikti visuomeninio transporto paslaugas, 
kurių operatoriumi būtų Kauno miestas. Labai svarbu išvengti situacijos, kai buvusieji privačių 
mikroautobusų maršrutų keleiviai persėda į automobilius, užuot važinėję visuomeniniu transportu. 
Magistralinius maršrutus aptarnauja troleibusai ir dyzeliniai autobusai. Papildomai, mažiau 
paklausiuose maršrutuose važinėja dyzeliniai autobusai ir mikroautobusai. Dauguma magistralinių 
maršrutų gali būti aptarnaujami troleibusų, kas būtų privalumas, nes troleibusai yra:  

 saugesni aplinkai (nulis išmetamųjų teršalų mieste); 
 varomi energijos, kurios gamyba yra lanksti (elektra gali būti gaunama iš daugelio šaltinių); 
 taupesni už autobusus energijos atžvilgiu (maždaug 50%).  
 
Iki šiol buvo manoma, kad troleibusai pigiau eksploatuojami nei dyzeliniai autobusai, tačiau dėl 

kontaktinio tinklo statybos bei eksploatacijos kaštų, troleibusų 1 km savikaina daugelyje Europos šalių 
yra didesnės nei autobusų. Dėl šios priežasties šiuo metu pasaulyje imamos diegti elektrinių autobusų 
sistemos. 
 

17 lentelė. Autobusų maršrutai 

Maršruto 
numeris Maršruto pavadinimas Aptarnavimo 

dienos 

1 Vilniaus g. - Vaidoto g.  d.d.; š; s 
3 2-oji ligoninė - Onkologijos ligoninė  d.d.; š; s 
6 Technikos g. - Garliava  d.d. 

6A Geležinkelio stotis - Garliava  š; s 
9 Romainiai - Lampėdžiai  d.d. 
10 Partizanų g. - 2-oji ligoninė  d.d.; š; s 
11 S.Dariaus ir S. Girėno g. - 2-oji ligoninė  d.d.; š; s 
12 2-asis fortas - Kauno ligoninė  d.d.; š; s 
13 Kleboniškis - Geležinkelio stotis  d.d.; š; s 
15 Kauno ligoninė - Palemonas  d.d.; š; s 
16 Kauno pienas (Kitron) - Kazliškiai  d.d. 
17 Prūsų g. - Palemono keramika  d.d. 
18 Geležinkelio stotis - LŽŪU (Ringaudai,UAB "Kauno šiltadaržiai" )  d.d.; š; s 
19 Šiaurės pr. - Palemono keramika  d.d. 
20 V. Krėvės pr. - Bitininkų g.  d.d. 
21 Partizanų g. - Mega  d.d.; š; s 
23 Domeikava - Rokai  d.d.; š; s 
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Maršruto 
numeris Maršruto pavadinimas Aptarnavimo 

dienos 

24 Romainiai - Onkologijos ligoninė  d.d.; š; s 
27 Šiaurės pr. (Kleboniškis) - Prancūzų g.  d.d.; š; s 
28 Partizanų g. - Švenčionių g.  d.d. 
29 Kauno oro uostas - Geležinkelio stotis  d.d.; š; s 

29E Kauno oro uostas - Geležinkelio stotis  d.d.; š; s 
34 2-oji ligoninė - Geležinkelio stotis  d.d. 
34 2-oji ligoninė - Geležinkelio stotis (Švenčionių g.)  š; s 
35 Vytėnai - Freda  d.d.; š; s 
36 Baltų pr. - Technikos g.  d.d. 
37 Jotvingių g. - Partizanų g. (Kauno termofikacijos elektrinė)  d.d. 
37 Jotvingių g. - Partizanų g.  š; s 

37N 2-oji ligoninė - Partizanų g.  p, š 
38 Geležinkelio stotis - Mega  d.d.; š; s 
39 2-oji ligoninė - Neveronių g. (Neveronys)  d.d.; š; s 
41 Chemijos g. - Raudondvario pl.  d.d. 
43 Kauno pienas - Vičiūnai (Slaugos ligoninė)  d.d.; š; s 
46 Geležinkelio stotis - Žiegždriai - Šlienava  d.d.; š; s 
48 Kauno pilis - Raudondvaris (Svarstyklės, Žalgirio g., Lampėdžiai)  d.d.; š; s 

 

18 lentelė. Troleibusų maršrutai 

Maršruto 
numeris Maršruto pavadinimas Aptarnavimo dienos 

1 Islandijos pl. - Geležinkelio tiltas  d.d.; š; s 
2 Islandijos pl. - Kauno pilis  d.d. 
3 Draugystės g. - Kęstučio g.  d.d. 
4 Petrašiūnai - Kauno pilis  d.d. 
5 Petrašiūnai - Varnių g.  d.d.; š; s 
7 Partizanų g. - Kaniūkai  d.d.; š; s 
8 Draugystės g. - Varnių g.  d.d.; š; s 
9 Petrašiūnai - Klinikos  d.d.; š; s 
10 Partizanų g. - Kauno pilis  d.d.; š; s 
11 Islandijos pl. - Kaniūkai  d.d.; š; s 
12 Petrašiūnai - Klinikos  d.d.; š; s 
13 Islandijos pl. - Centras  d.d.; š; s 

13N Islandijos pl. - Centras  p, š 
14 Islandijos pl. - Centras  d.d.; š; s 

14N Islandijos pl. - Centras  p, š 
15 Partizanų g. - Centras  d.d.; š; s 
16 Partizanų g. - Centras  d.d.; š; s 
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Autobusai ir troleibusai kartu aptarnauja daugiau kaip 90% visų kelionių visuomeniniu transportu 
Kaune. Perspektyvai būtų tikslinga tobulinti visuomeninio transporto maršrutinį tinklą, kuriame būtų 
panaudoti terminalai ir privežantys prie jų maršrutai. 

Mažą paklausą turinčius maršrutus, daugiausia turėtų aptarnauti standartiniai dyzeliniai autobusai 
arba mikroautobusai. Tokiu būdu būtų geriau išnaudojamas transporto priemonių užpildymas, 
paklausa atitiktų pasiūlą ir transporto priemonių talpos pajėgumus.  
 

19 lentelė. Maršrutinių taksi maršrutai 

Maršruto 
numeris Maršruto pavadinimas Aptarnavimo dienos 

3 Geležinkelio stotis - Partizanų g.  d.d., š 
9 2-oji ligoninė - Palemonas  d.d., š, s 
11 Prancūzų g. - Kuršių g.  d.d., š 
13 2-oji ligoninė - Neveronys  d.d., š 
14 AB "Urmas" - Vičiūnai  d.d., š, s 
15 Šilainiai - Jiesia  d.d., š, s 
16 Kazliškiai - AB "Urmas"  d.d., š, s 
21 AB "Urmas" - Mega (Saliai)  d.d., š, s 
22 Rokai - Šiaurės pr.  d.d., š, s 
24 AB "Urmas" - Mega  d.d., š, s 
27 Kuršių g. - T.Masiulio g.  d.d., š, s 
30 V.Krėvės pr. - Šilainių "Maxima"  d.d., š, s 
33 Klinikos - Petrašiūnai  d.d., š, s 
35 Liucijanavos g. - 2-oji ligoninė - Onkologijos ligoninė  d.d., š, s 
37 Prūsų g. - Panemunė  d.d., š, s 
40 2-oji ligoninė - Vaišvydava  d.d., š, s 
42 2-oji ligoninė - Kauno ligoninė  d.d., š, s 
43 Šiaurės pr. - Onkologijos ligoninė  d.d., š 
44 Biruliškių g. - Žemutiniai Kaniūkai - Liucijanavos g.  d.d., š 
51 Kauno ligoninė - Kalvarijos g.  d.d., š, s 
54 Sargėnai - Kauno apskrities ligoninė  d.d., š, s 
56 Ringaudai - Neveronys  d.d., š, s 
92 Kauno pilis - Raudondvaris  d.d., š, s 

 
Kaune yra trys pagrindinės visuomeninio transporto rūšys: dyzeliniai autobusai, troleibusai ir 

privatūs mikroautobusai. Troleibusų sistemą sudaro 15 maršrutų (ir 2 naktiniai), aprėpiančių 
pagrindinę miesto dalį. Pirmasis maršrutas į Panemunę buvo pradėtas 1965 m., o paskutinė tinklo dalis 
Vilijampolės rajone atidaryta 2004 m. Pagrindinė troleibusų sistemos dalis apima centrinę ir šiaurės 
rytų Kauno dalis. Sistema turi 10 pastočių, o jos bendras ilgis yra 134 km. Šiandien troleibusai apima 
beveik visas tankiai apgyvendintas Kauno dalis. Troleibusų tinklas neaptarnauja tik Šilainių, 
Milikonių ir Smėlių gyvenamųjų rajonų. 

 
Jei pažvelgtume į dyzelinių autobusų ir troleibusų maršrutus, svarbiausi dyzelinių autobusų 

maršrutai yra tuose rajonuose, kurie neaptarnaujami troleibusais ir yra tankiai apgyvendinti. Apie 7 % 
visų autobusų ir troleibusų keleivių perveža 3-asis autobusų maršrutas, 39 ir 6 maršrutai apie 2,6-2,7 
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%  – lygūs su 10, bet kiek atsilieka vertinant pagal apkrovimą kilometrui. 36-as ženkliai atsilieka nuo 
jų ir yra gana vidutiniškas maršrutas. Jie aprėpia visą Šilainių, Milikonių ir Smėlių teritoriją. 

 
Nagrinėjant skirtingų VT rūšių trasų skaičių Kaune, pagrindiniai koridoriai yra tie patys. Tai 

šiaurinė miesto dalis, kurioje vyrauja daugiaaukštis užstatymas, iš kur daugiausia žmonių išvyksta 
visuomeniniu transportu į darbą. 

 
Jei vertinsime VT priemonių talpą (keleivių skaičių), troleibusai ir dyzeliniai autobusai yra 

didesni už mikroautobusus, taigi sistemos talpumui privatūs mikroautobusai nėra svarbūs. 
 
Privačių mikroautobusų veikla yra komercinė, todėl jie važinėja labiausiai apkrautais koridoriais. 

Privačių mikroautobusų struktūra yra labai aiški. Jie važiuoja į gyvenamuosius rajonus šiaurės 
vakaruose ir šiaurės rytuose. Pietuose privačių mikroautobusų skaičius nėra toks didelis.  

 

 
40 pav. Visuomeninio transporto stotelių pasiekiamumas Kauno mieste 

 
Kauno mieste visuomeninio transporto stotelių pasiekiamumas sudaro 70,5 % nuo bendros  

miesto teritorijos. Tai nedaug, bet neaptarnaujamos teritorijos turi labai mažą gyventojų tankį, todėl jų 
pasiekiamumas nėra labai svarbus. Pagal šiuo metu galiojančius visuomeninio transporto aptarnavimą 
reglamentuojančius dokumentus visuomeninio transporto aptarnavimo teritorija turi būti ne mažesnė 
nei 80 proc. užstatytos miesto teritorijos. Nagrinėjant užstatytą miesto teritoriją, jos neaptarnaujama 
tik 6 proc. 

 

20 lentelė. Kauno visuomeninio transporto sistemos atitikimas STR reikalavimams 

 Nr.  STR 2.06.01:1999 reikalavimai  vykdymas  

1 Darbo kelionės Vt trukmė 80% keleivių 
neturi viršyti - 50 min. 

Neviršija 50 min. virš 90% 
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 Nr.  STR 2.06.01:1999 reikalavimai  vykdymas  

2 Vt aptarnavimo teritorija - 80% užstatytos 
miesto teritorijos. 

Aptarnavimo zona apie 94% 

3 Vt paros darbo trukmė – 18h Atitinka 

4 Stovinčių keleivių skaičius 70% maršruto 
neviršytų 5 kel./m2 

Nesiekia 50-60 % maršruto 
ilgio  

5 Minimalus Vt eismo intervalas stotelėse - 
30min. 

Viršijamas kai kur 
periferinėje zonoje 

6 Vt maršrutai - paprastieji, greitieji ir 
ekspresiniai. 

Maršrutiniai taksi - greitieji 

 
Kauno visuomeninio transporto sistema beveik visais reglamentuojamais punktais atitinka 

Lietuvos miestų visuomeninio transporto sistemai keliamus reikalavimus pagal STR 2.06.01:1999 
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Neatitinka  tik reikalavimas, kad minimalus eismo 
intervalas butų ne didesnis už 30 min. Šis reikalavimas neįvykdomas miesto periferinėse zonose, 
kurias aptarnauja vienas maršrutas. Šeštas punktas (atsižvelgiant į aukščiau pateiktą lentelę) nėra 
įvykdytas nei viename Lietuvos mieste.  

 

4.3. Keleivių srautai 
 
Iš viso Kaune per metus visuomeniniu transportu pasinaudoja apie 84 milijonai keleivių (2010 

metais). Tai yra 212,73 kelionės vienam gyventojui per metus, kas sudaro daugiau kelionių vienam 
gyventojui lyginant su Europos didmiesčių lygiu. Kad šis skaičius išliktų arba net didėtų, reikia plėtoti 
visuomeninio transporto struktūrą.  
 

21 lentelė. Visuomeniniu transportu pervežti keleiviai, tūkst. [18]  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Maršrutiniai taksi 29.979 19.231 17.836 14.118 11.007 7.158 7.015 
UAB „Kauno autobusai“ 22.405 24.417 28.222 34.323 39.660 36.906 38.689 
AB „Autrolis“ 40.912 44.890 44.864 50.044 58.709 48.730 38.475 
Viso: 93.296 88.538 90.922 98.484 109.376 92.794 84.179 

 

22 lentelė. Visuomeninio transporto faktinė rida, tūkst. km [18]  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Maršrutiniai taksi 59.321 51.845 47.772 39.917 36.584 33.720 29.705 
UAB „Kauno autobusai“ 7.706 10.360 10.739 10.589 10.875 10.090 9.150 
AB „Autrolis“ 9.987 10.565 10.543 10.600 10.789 9.281 7.585 
Viso: 77.014 72.770 69.054 61.106 58.248 53.091 46.441 

 
 
2010 m. VT kelionių skaičius buvo 84,18 milijonai, o tai žymiai mažiau lyginant su 2008 m., kai 

kelionių visuomeniniu transportu buvo 109,38 milijonų. Troleibusais ir dyzeliniais autobusais 
atliekama maždaug 46 %. visų kelionių tenkančių visuomeniniam transportui, privačiais 
mikroautobusais – maždaug 8 %. [18].  
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2010 m. mieste buvo 135 dyzeliniai autobusai, 114 troleibusų ir 264 privatūs mikroautobusai. 
Vidutinis autobusų amžius - 15,5 m, troleibusų - 16 m [18].  

 

 
41 pav. Keleivių srautų sezoniškumas, mln. kel. [1] 

 
Vertinant visuomeninio transporto keleivių sezoniškumą, daugiausiai kelionių atliekama kovo-

balandžio ir spalio-lapkričio mėnesiais, tuo tarpu vasaros sezono metu keleivių srautai Kauno miesto 
visuomeniniame transporte nukrenta iki 40 proc. lyginant su ankščiau minėtais mėnesiais.  

 

 

42 pav. Keleivių srautų Kauno miesto visuomeniniame transporte valandiniai koeficientai 

 
Kauno miesto visuomeninis transportas turi du apkrovimo pikus: rytinį piką 7-8 valandą, ir 

mažiau išreikštą vakarinį piką 15-17 valandą.  
 
Autobusų srautai vidutinę paros valandą pasiskirsto netolygiai. Maksimalūs srautai pasiekiami  

Donelaičio ir Kęstučio gatvėse, kur vienpusiai srautai siekia 450 keleivių vidutinę valandą, Vidūno 
alėjoje, ties Parodos kalnu dvipusiai srautai siekia nuo 900 iki 600 keleivių vidutinę valandą abiem 
kryptim. Reikšmingesni srautai susidaro per Varnių tiltą per Nerį – 600 keleivių vidutinę valandą 
abiem kryptim [19].  

 
Troleibusų keleivių srautai labiau koncentruoti, mažesnis jų tinklas. Rytinio piko valandą 

troleibusais pervežamas keleivių srautas Savanorių prospekte pasiekia 2200 keleivių, Tunelio gatvėje 
1100 keleivių abiem kryptim, Donelaičio ir Kęstučio gatvėse 650-850 keleivių viena kryptimi. 
Mažesni srautai nustatyti Neries krantinėje (150 keleivių/ rytinio piko valandą) ir Draugystės gatvėje 
(50-100 keleivių/ rytinio piko valandą) [20]. 
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43 pav. Keleivių rinkos pasiskirstymas tarp VT vežėjų [18] 

 

4.4. Bilietai 
 
Organizuojant visuomeninį transportą mieste labai svarbu bilietų sistema. 2011 metais  VT 

bilietas galioja tik vienai kelionei. Kai kelionės metu reikia persėsti į kitą transporto priemonę, reikia 
mokėti dvigubai. Siekiant skatinti naudotis VT, tikslinga sukurti lengvai suprantamą sistemą su 
koncentruotais maršrutais, kuri leistų keleiviams keisti transporto priemones neperkant naujo bilieto. 
Kad pagerėtų važiavimo visuomeniniu transportu kokybė, svarbios naujos ir inovatyvios, o ne tik  
vienkartinio bilieto, formos. Keleivis Kauno miesto visuomeniniame transporte gali įsigyti tokius 
bilietus: 

 mėnesinius bilietus; 
 savaitinius bilietus; 
 dienos bilietus; 
 pigesnio išankstinio apmokėjimo terminuotus bilietus. 
 

 
44 pav. Parduodamų bilietų struktūra [18] 

 
Pagal parduodamų bilietų struktūrą matosi, kad apie pusę (55:45) parduodamų bilietų yra 

vienkartiniai. Sezono metu tendencija kažkiek koreguojasi įtakojama daugiausiai moksleivių ir 
studentų srautų. 

 
Autobusų ir troleibusų bilietų pilna kaina 1,8 Lt platinimo vietose ir 2 Lt transporto priemonėse. 

Elektroninius terminuotus viešojo transporto bilietus galima įsigyti: internetu, AB „Autrolis“ 
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platinimo ir aptarnavimo taške, UAB "Kauno autobusai" platinimo ir aptarnavimo taške, 32 Lietuvos 
spaudos platinimo taškuose ir 134 UAB "Kauno spauda" platinimo taškuose. Miesto gyventojai bei 
svečiai popierinius vienkartinius viešojo transporto bilietus gali įsigyti:  

 Kauno Spaudos prekybos kioskuose  
 Lietuvos Spaudos prekybos kioskuose  
 „IKI“ prekybos centruose 
 UAB "Kauno Autobusai" ir AB "Autrolis" bendrovėse.  
Vienkartinius bilietus galima įsigyti visose transporto priemonėse (autobusuose ir troleibusuose).  
 
Kauno mieste platinami vienkartiniai bilietai, kurie galioja vieną kelionę, terminuotieji 3 dienų ir 

7 dienų, vieno mėnesio bilietai, trijų mėnesių bilietai. 3 dienų terminuoto bilieto kaina naudojimuisi 
Kauno miesto visuomeniniu transportu – 16 Lt, o 7 dienų – 29 Lt.  

 
Maršrutiniuose taksi keleiviai privalo sumokėti važiavimo mokestį vairuotojui. Vairuotojas 

privalo išduoti keleiviui vienkartinį važiavimo bilietą. Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus 
susisiekimo maršrutiniais taksi tarifai: 

 nuo 5 val. iki 22 val. - 2,50 Lt; 
 nuo 22 val. iki 5 val. - maksimalus 3 Lt. 
 
Šiuo metu KVT (Kauno viešojo transporto) elektroninio bilieto sistema yra pilnai parengta diegti 

elektroninius bilietus su persėdimu, t.y. sistema gali būti nustatyta taip, kad keleivis per laiko tarpą X 
(tai gali būti 30 min, 45 min ar bet koks kitas laiko tarpas) persėdęs iš vienos transporto priemonės į 
kitą mokėtų mažesnę kainą už antrąjį  važiavimą. Šis principas gali būti taikomas vienkartinių bilietų 
naudotojams. Tokiu būdu keleiviai, kurie naudodamiesi KVT paslaugomis ir vykdami į savo kelionės 
tikslą turi persėsti iš vieno maršruto į kitą, galėtų keliauti pigiau. Ši sistema leistų optimizuoti KVT 
maršrutų tinklą, būtų įmanoma diegti mažiau, tačiau intensyvių maršrutų. 

 

4.5. Informacija apie viešąjį transportą 
 

Kitas labai svarbus VT naudojimą skatinantis veiksnys yra informacija. Visose miesto VT 
stotelėse turi būti tvarkaraščiai ir maršrutų žemėlapiai. Reikia parengti viso VT maršrutų tinklo 
tvarkaraštį ir pardavinėti jį ten, kur galima nusipirkti išankstinio apmokėjimo bilietus. Išplėsti VT 
stotelių, kuriose pateikiama realaus laiko informacija, tiek pagrindinėse stotelėse ir persėdimo vietose, 
tiek internete ir mobiliuosiuose telefonuose. 

 
2011 metų rudenį informaciją apie viešojo transporto eismą ir tvarkaraščius realiu laiku 

pateikiama įvairiomis priemonėmis: 
 Mobiliųjų įrenginių platformose (WAP) – realaus laiko „švieslentė“ mobiliuosiuose 

įrenginiuose, planuoti eismo tvarkaraščiai, optimalaus maršruto paieška. Stotelėse įrengti QR 
arba 2D greito skaitymo bar kodai, kuriuos nuskenavus mobiliaisiais telefonais nukreipiama 
tiesiai į norimą gauti informaciją.   

 Internete - realaus laiko „švieslentė“, transporto priemonių judėjimo stebėjimas realiuoju 
laiku http://googlemap.kvt.lt/google_map/, transporto priemonių atvykimo į konkrečias 
stoteles prognozavimas ir t.t. 

 Stotelėse įrengtose švieslentėse – 42 stotelėse įrengtos informacinės švieslentės, 35 iš jų 5 
eilučių dydžio, 8 – 10 eilučių dydžio – šios diegiamos į stoteles, pro kurias vyksta intensyvus 
KVT eismas. 

 

4.6. Prioriteto suteikimas 
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Dar viena svarbi VT prioritetą užtikrinanti transporto sraute priemonė yra viešojo transporto 
juostos, kurios gali būti nutiesiamos kelio kelkraščiuose arba viduryje. Kai jos yra kelkraščiuose, 
lengviau pasiekti autobuso stotelę viena kryptimi, kita kryptimi važiuojantys keleiviai turi pereiti 
gatvę. Autobusų juostos kelkraštyje neleidžia statyti automobilių ir apsunkina pasiskirstymą gatvėje. 
Autobusų juostos kelio viduryje leidžia kelkraščiuose statyti automobilius ir neapsunkina 
pasiskirstymo. Taip pat ribojamas draudžiamo automobilių statymo pavojus. Keleiviui reikia pereiti 
pusę gatvės kaskart, kai jam reikia patekti į stotelę. Pirmenybės lygis yra aukštesnis, kai autobusų 
juosta yra gatvės viduryje. 

 

 
45 pav. Visuomeninio transporto eismo juostos Kauno mieste 

 
Šiuo metu Kauno mieste yra apie 3,4 km gatvių kuriose yra visuomeninio transporto eismo 

juostos. Kai bus įdiegtos numatomos juostos Savanorių prospekte, bendras VT eismo juostų ilgis sieks 
7,5 km. Visuomeninio transporto juostos įdiegtos atkarpose: 

 E. Ožeškienės g. (nuo Savanorių pr. iki L. Sapiegos g.) - 0,330 km; 
 K. Donelaičio g. (nuo L. Sapiegos g. iki Vytauto pr.) - 1,239 km; 
 Kęstučio g. (Nuo Vytauto pr. iki I. Kanto g.) - 1,294 km; 
 Vytauto pr. (nuo M.K.Čiurlionio g. iki bažnyčios g.) - 0,564 km. 
 Savanorių pr. (nuo Taikos pr. iki Kovo 11-osios g.) - 2,086 km; 
 Savanorių pr. (nuo Kovo 11-osios g. iki Kampo g.) - 1,960 km; 
 

Visuomeninio transporto juostas Savanorių prospekte planuojama įrengti ir įteisinti 2012 m. 
 
 Norint dar labiau padidinti visuomeninio transporto greitį reiktų išplėsti prioritetinių 

visuomeninio transporto priemonių tinklą Kauno mieste.  
 

4.7. Dotacijos, kompensacijos, įsiskolinimai 
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2011 m. Kauno miesto savivaldybės biudžete visuomeniniam transportui skirta subsidijoms 
10 000 tūkst. Lt, kompensacijoms 36 883,2 tūkst. Lt. Tai nepadengia visų viešojo transporto vežėjų 
įsiskolinimų. Kreditinis įsiskolinimas bendrovėms 2011-08-31: subsidijos 7 542,9 tūkst. Lt, 
kompensacijos 21 672,8 tūkst. Lt [18].  

 
Šiandienos problemos: 
 

Bendrojo plano atlikimo metu Kauno miesto gyventojai buvo apklausiami, kaip jie vertina viešojo 
transporto sistemą mieste. Pagal įvertinimus viešojo transporto tinklas ir aptarnavimas buvo įvertinti 
3,1 balais iš penkių. 

 

 
46 pav. Visuomeninio transporto įvertinimas balais [6] 

 
40 proc. apklaustųjų Kauno miesto gyventojų visuomeninio transporto sistema yra patenkinti ir 

vertina ją gerai arba labai gerai ir tik 10 proc. aptarnavimą visuomeniniu transportu mieste įvertino, 
kaip labai blogą.  

 
Apibrėžtos visuomeninio transporto sistemos problemos Kauno mieste: 
 Nepakankamas dažnumas dėl per didelio skirtingų maršrutų skaičiaus; 
 Per mažas prioritetas visuomeniniam transportui; 
 Žema važiavimo kokybė dėl senų transporto priemonių; 
 Mažas VT važiavimo greitis. 
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5. DVIRAČIŲ TAKAI 
 
Pagal 2009 m. Kauno mieto gyventojų apklausą lengvąjį automobilį turi 54,8 % respondentų, 44,1 

% turi dviračius. Ir tų kurie dviračių neturi 65 % jo neplanuoja įsigyti dėl įvairių priežasčių. 35 % 
respondentų dviratį planuoja įsigyti. 

 
Dviračių eismo plėtros strategija – toliau plėtoti gerai įrengtus, apšviestus, tinkamai pažymėtus 

dviračių takus, poilsio aikšteles, rengti dviračių saugojimo ir laikymo vietas. Svarbiausios dviračių 
trasų kryptys: iš miesto dalių – į centrą, bei rekreacines teritorijas.  

 
Kauno mieste, šiuo metu, yra apie 150 tūkstančių dviračių, t.y. dviratį turi kas trečias kaunietis, 

tačiau dviračių kelionės nelabai paplitę. Priežastys :  
 sudėtingas Kauno miesto reljefas, didelis (40 m) aukščių skirtumas; 
 nepalankus, dažnai darganotas ir vėsus oras;  
 nepakankamai išplėtotas dviračių takų tinklas, trūksta saugojimo vietų ir dviračių laikymo 

patalpų;  
 dviratis laikomas neprestižine transporto priemone, tinkama daugiau paaugliams;  
 važinėti dviračiais nesaugu dėl esamos kultūros stokos, o taip pat bendros kriminalinės 

situacijos.  
 
Šiuo metu Kauno mieste yra 47 km dviračių takų. Tai dviračių takai Kleboniškio šile, Jonavos 

gatvėje, dalyje Baltų prospekto, tarp Kleboniškio, Kalniečių ir Draugystės parkų, Tvirtovės alėjoje, 
Studentų gatvėje. Naujausia ir geriausia įrengta trasa yra nuo Panemunės tilto per Šančius ir Centrą iki 
Senamiesčio. Dviračiais važinėjama miesto poilsio zonose – Panemunėje, Kleboniškyje, 
Lampėdžiuose.  

 
Kauno miesto dviračių takai skirstomi į šias kategorijas:  
 magistraliniai takai, jungiantys miesto dalis su centru, o taip pat kitas svarbiausias miesto dalis 

tarpusavyje; 
 rajoniniai takai, jungiantys tarpusavyje miesto dalis, o taip pat periferines vietoves su miestu;  
 rekreaciniai takai, jungiantys miesto dalis su rekreaciniais plotais.  
 
Kauno miesto pėsčiųjų takų sistema yra neblogai išplėtota centrinėje miesto dalyje- Senamiestyje 

ir Naujamiestyje. Ją sudaro iš vakarų į rytus einančios Vilniaus gatvė ir Laisvės alėja (viso 2800 m. 
ilgio) ir statmena pastarajai S.Daukanto gatvė su pėsčiųjų tiltu į Nemuno salą pietinėje pusėje, bei 
laiptais į Žaliakalnį šiaurinėje pusėje (viso 1150 m.) Šios trasos jungia mėgstamas pėsčiųjų aikštes ir 
zonas. Vilniaus g. ir Laisvės alėja jungia Rotušės aikštę, Prezidentūros sodelį, savivaldybės aikštę, 
Nepriklausomybės aikštę ir rytuose įsiremia į Vytauto parką. 

 
Be šių, specialiai paverstų pėsčiųjų traktais gatvių, natūralią pėsčiųjų zoną sudaro besijungiantys 

Vytauto ir Ąžuolyno parkai, o taip pat KTU studentų miestelio bei VI-to forto žalieji plotai, pėsčiųjų 
tiltu susijungiantys su Panemunės šilu. 

  
Aplinkos apsaugos skyrius, įgyvendindamas dviračių takų plėtrą vadovaujasi 2001 m. lapkričio 30 

d. Tarybos sprendimu Nr. 203 patvirtinta dviračių takų plėtros schema. 
 
Suplanuotų magistralinių takų ilgis – 47,6 km. Rajoninių takų ilgis – 62,95 km, rekreacinių takų 

ilgis – 66,15 km. Viso suplanuota 176,60 km dviračių takų (1,12 km/l km2 miesto ploto).  
 
Detalus Kauno miesto esamų dviračių takų aprašymas: 
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Panemunės šilo dviračių takas. Įrengtas 2006 metais pagal patvirtintą Kauno m dviračių takų 

schemą. Nutiestas esamais Panemunės šilo pėsčiųjų takais, kurių žvyro danga buvo padengta asfaltu. 
Takas veda nuo Vilkų gt. iki Birutės alėjos. Tako dangos kokybė – labai gera, dalis jo apšviesta. Yra 
įrengti suoliukai. Tako ilgis – 2,3 km, plotis – 2 m. 

 
Lampėdžiai – Vilijampolė. Pagal patvirtintą Kauno m dviračių takų schemą, parengtas techninis 

projektas ir šiuo metu takas rengiamas. Susideda iš šių sektorių: Lampėdžių parko dviračių takų, toliau 
takas eina Vilijampolės gatvelėmis – Kulautuvos, Jovarų, Gervių, taip pat Nemuno pakrante, toliau – 
palei Brastos gatvę. Takas atsiremia į Vilijampolės tiltą, už kurio įsijungia į Senamiesčio dviračių takų 
sistemą. Tako ilgis – 9 km. Tako plotis gatvelėse – 1,2 m, kitur – 2 m. Tako danga – asfaltas.  

 
Senamiesčio - Laisvės alėjos dviračių takas. Įrengtas 2004 metais pagal patvirtintą Kauno m 

dviračių takų schemą. Takas eina Vilniaus gatve nuo Rotušės aikštės, Laivės alėja iki Vytauto parko. 
Yra įrengti užvažiavimai į Vytauto kalną esamais šlaito takais bei nauja trasa. Ši atkarpa yra labai stati 
ir yra beveik nenaudojama. Pėsčiųjų takas nužymėtas dažais ant esamo grindinio: Vilniaus gatvėje – 
ant apvalių akmenų grindinio, Laisvės alėjoje – ant betono trinkelių. Laisvės alėjoje takas naudojamas 
dažniau, Vilniaus gatvėje – rečiau. Tako ilgis – 7 km, plotis 2 – 3 m. tako bendras ilgis – 2,9 km, šlaito 
sektorius – 0,3 km. Tako plotis – 1,5 m.     

 
Panemunės – Senamiesčio dviračių takas. Įrengtas 1999 metais. Nutiestas Nemuno krantine 

nuo Panemunės tilto pro Geležinkelio ir M. K. Čiurlionio tiltus, Nemuno salą, Aleksoto tiltą iki 
Senamiesčio, kur susijungia su Santakos parko dviračių takais. Trasos atkarpa tarp Panemunės tilto ir 
M. K. Čiurlionio tilto (3,5 km) yra padengta  asfalto danga, jos kokybė – gera.  Atkarpa tarp M. K. 
Čiurlionio tilto ir Senamiesčio (3,5 km) yra išklota betono plokštėmis, kurios yra suskeldėjusios, 
apaugusios žolėmis. Todėl ši atkarpa dviračių eismui beveik nenaudojama. Visas tako ilgis – 7 km, 
plotis 2 – 3 m. 

 
Kleboniškio šilo dviračių takas. Tai bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, kai kuriose atkarpose su 

autotransporto eismu (kad privažiuoti prie pavienių sodybų). Takas įrengtas 1999 metais. Jo kokybė 
patenkinama, nemažose atkarpose – bloga: daug išdaužytų duobių, plyšių. Takas yra gan mėgstamas 
dviratininkų, ypač Kleboniškio šilo zonoje. Tako ilgis – 8,5 km, plotis 2,5 – 3 m. 

 
Jonavos gatvės dviračių takas. Tai bendras pėsčiųjų ir dviračių takas išilgai Jonavos gatvės, 

vedantis į Kleboniškio šilą. Tako danga – asfaltas, takas su plyšiais, jo kokybė patenkinama. Takas yra 
monotoniškas, be suoliukų, apšviestas gatvės žibintais. Tako ilgis – 4,5 km, plotis – 2,5 m. 

 
Baltų prospekto įkalnės dviračių takas. Tai dviračių juosta magistralinės gatvės šaligatvyje. 

Danga – asfaltas.  Jo kokybė patenkinama. Tako trūkumas – didelė, apie 5 proc. nuolydžio, 0,4 km 
ilgio įkalnė. Takas apšviestas gatvės šviestuvais. Taku naudojamasi mažai. Tako ilgis – 1,2 km, plotis 
– 2,5 m. 

 
Draugystės, Kalniečių ir Kleboniškio miško parkų dviračių jungtis. Dalis tako - bendri 

pėsčiųjų ir dviračių takai, nutiesti atskirai nuo gatvių (Kalniečių ir Draugystės parkuose), dalis - 
dviračių juostos šaligatviuose šalia vietinių privažiavimų. Takas – asfalto dangos,   kokybė – nuo 
geros iki blogos (duobės, plyšiai). Nėra nuovažų nuo šaligatvių, juostos ant šaligatvių nepažymėtos ar 
nusitrynę. Takas apšviestas parko ar kvartalų šviestuvais. Tako ilgis – 3,6 km, plotis – 1,5 – 2,5 m. 
Taku parkuose naudojamasi noriai, kitur – epizodiškai. 

 
Tvirtovės alėjos, J. Basanavičiaus g., Radvilėnų  pl. ir Aušros g dviračių takas. Jo pradžia – 

ties Varnių tiltu. Tai dviračių takas gatvių gabarite prie šaligatvių, išskyrus Tvirtovės al.. Takas 
juostomis nepažymėtas. Dangos kokybė patenkinama. Labai trukdo abipus sustatyti automobiliai, nors 
kelio ženklai draudžia tą daryti (Aušros g.). Trasos trūkumas – ilga, apie 0,9 km ilgio įkalnė. Trasa 
apšviesta gatvės žibintais. Trasos ilgis – 4,0 km, plotis – apie 1,5 m. Taku naudojamasi  epizodiškai. 
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Studentų gatvės – Panemunės šilo jungtis. Dalis trasos eina bendrais pėsčiųjų ir dviračių takais, 

dalis yra dviračių juostos šaligatviuose, per Nemuną – pėsčiųjų tiltu. Trasa nenužymėta, nuovažos nuo 
šaligatvių neįrengtos, naudojamasi pažymėtomis pėsčiųjų perėjomis. Dangos kokybė įvairi – nuo 
geros iki patenkinamos. Trasa apšviesta gatvės žibintais. Trasos ilgis – 1,2 km, plotis –  1,5 – 2 m. 
Trasa mėgstama dviratininkų, ypač Panemunės tilto prieigose. 

 
Prancūzų gatvės dviračių takas. Jis eina nuo Breslaujos gatvės iki Panemunės tilto. Trasa eina 

pėsčiųjų taku žaliuosiuose plotuose. Dangos kokybė – patenkinama, kai kur bloga (išardytos plytelės). 
Trasa labai mėgstama aplinkinių rajonų gyventojų. Ją būtų tikslinga sutvarkyti ir praplatinti. Trasa 
apšviesta gatvės žibintais. Trasos ilgis – 1,8 km, plotis –  1,5 – 2 m. 

 
Bendras esamų takų ilgis – 57,1 km. 
 
Jau yra parengtas techninis projektas dviračių takų įrengimui Smetonos al. Ir rengiamasi ruošti 

techninius projektus dviračių takams maršrutu Panemunės tiltas, Smetonos al., Gegučių al., Stirnų ir 
Vilkų g. sankirta iki Panemunės pėsčiųjų tilto. 

 

23 lentelė. Vietų sąrašas, kuriuose Kauno miesto savivaldybė įrenginėja arba rekomenduoja įrengti 
dviračių stovus 

Nr. Vieta prie kurios rekomenduojama pastatyti stovus, 
skirtus dviračių saugojimui 

Adresas 

Visuomeniniai pastatai 
1. Kauno medicinos universitetas A. Mickevičiaus g. 9 
2. Kauno technikos kolegija Tvirtovės al. 35 
3. Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73 
4. Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto g. 6 
5. Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakultetas V. Putvinskio g. 70 
6. Vilniaus kooperacijos kolegija Vytauto pr. 43 
7. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas Muitinės g. 8 
8. Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. 58 
9. Kauno apygardos teismas A. Mickevičiaus g. 18 
10. Kauno apygardos administracinis teismas M. K. Čiurlionio g. 33 
11. Kauno miesto apylinkės teismas Laisvės al. 103 
12. Kauno apygardos prokuratūra Laisvės al. 32 
13. Kauno miesto apylinkės prokuratūra Maironio g. 30 
14. Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas Vytauto pr. 91 

Komercinės paskirties pastatai 
1. AB banko ,,Hansabankas“ Kauno skyrius Maironio g. 26B 
2. AB banko SNORAS Kauno skyrius K. Donelaičio g. 76 
3. AB DnB NORD banko Kauno skyrius Laisvės al. 86 
4. AB SEB banko Kauno skyrius Laisvės al. 82 / Maironio g. 17 
5. AB Ūkio banko Kauno skyrius Maironio g. 25 
6. Danske banko Kauno skyrius Savanorių pr. 363 
7. Lietuvos banko Kauno skyrius Maironio g. 25 
8. Šiaulių banko Kauno skyrius K. Donelaičio g. 62 
9. UAB Medicinos banko Kauno skyrius Vytauto pr. 14 
 

 
Gyventojų požiūris į judėjimą dviračiu Kauno mieste  

 
Plano rengimo metu buvo vykdoma gyventojų apklausa norint sužinoti gyventojų pasitenkinimą 

susisiekimo sistemos būkle Kauno mieste. Šioje apklausoje Kauno miesto gyventojai dviračių 
sistemos būklę savo mieste vertina tik blogiau nei vidutiniškai (2,4 balais iš 5). Pagal 48 pav. galima 
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matyti , kad 57 % apklaustųjų dviračių sistemą įvertino labai blogai arba blogai, tai rodo, kad siekiant 
nesumažinti dviratininkų srautų Kauno mieste reikia kuo greičiau gerinti dviračių takų ir 
infrastruktūros būklę. 
 

 
47 pav. Dviračių sistemos vertinimas balais [6] 

 
Pagal 2009 m. apklausą pateikta Kauno miesto dviračių takų specialiajame plane (iš viso apklausti 

738 gyventojai). Apklausai buvo pasirinkti įvairaus amžiaus, išsilavinimo gyventojai, kurie mielai 
sutiko  parašyti savo nuomonę apie Kauno miesto dviračių takų būklę ir naudojimą. 
 

Pagal apklausą dviratį savo kasdieninėm kelionėms  pasirenka 20 % apklaustųjų. Tokį 
respondentų pasirinkimą lemia automobilio teikiamas komfortiškumas, juo greičiau pasiekiamas 
tikslas, automobiliu patogu naudotis vėsiais ir lietingais metų laikais, o tuo tarpu dviračiu gyventojai 
naudojasi tik esant geroms oro sąlygoms. Tokį pasiskirstymą lemia ir tai, jog apklausoje dalyvavo net 
55 % darbingo amžiaus Kauno miesto gyventojų, 39 % studentų, iš kurių taip pat dauguma važinėja 
automobiliais arba viršuoju transportu ir tik 3 % apklaustųjų vaikų. 
 

45 % respondentų dviratį naudoja pramogai, laisvalaikiui – didžiąją jų dalį sudaro vaikai ir 
jaunimas, kadangi  dviratis puiki žaidimo, susisiekimo priemonė. Po 18 % – respondentų dviračiu 
važiuoja į darbą, ir parduotuves. Į  mokyklą dviračiu važioja tik 10 % respondentų, to priežastis, jog 
dviračio nėra kur palikti, nesaugu vaikams važiuoti vieniems be suaugusiųjų. Ir tik 6 % naudoja 
tolimiems atstumams, tokiems kaip kelionėms į priemiestines zonas, sodus, kaimus, turistinius žygius, 
iki poilsiaviečių, ežerų.  

 
Pagrindinės dviračių takų trasos naudojamos Kauno miesto gyventojų nurodytų apklausoje [21]: 
1. Panemunės dviračių trasa (20%); 
2. Laisves alėja (20%); 
3. Kleboniškių šilo trasa (12%); 
4. Studentų - Baršausko gatvėmis (12%); 
5. Jonavos g. (9%). 

 
Pagrindiniai trūkumai nurodyti apklausos respondentų pasiskirstė taip (žiūrėti 49 pav.): 27 % 

respondentų didžiausia problema važinėti dviračiu laiko tai, kad Kauno mieste trūksta dviračių takų, 
22 % mano jog gatvėse nesaugu, trūksta saugaus eismo užtikrinimo, daug automobilių.  Kita dalis 
respondentų mano,  kad dideles problemas važiavimo sąlygoms sukelia primetėtos šiukšlės, stiklai ir 
blogos,  netvarkingos dviračių takų būklės – 18 %. Kitos blogos važiavimo sąlygos, tokios kaip: 
dviračių stovų nebūvimas – 19 %, prastas dviračių takų ženklinimas – 11 %. 
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48 pav. Ko trūksta Kauno miesto dviračių takams? [21] 
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6. IŠVADOS 
 
1. Kauno miestas dėl strategiškai patogios padėties tarptautinių kelių ir geležinkelių atžvilgiu yra 

gerai integruotas ne tik į bendrą Lietuvos susisiekimo sistemą, bet ir į tarptautinį transporto 
koridorių tinklą. Patogi miesto padėtis prioritetinių Europos susisiekimo tinklo elementų 
atžvilgiu sudaro geras sąlygas multimodalinės transporto sistemos, tarptautinės logistikos bei 
verslo vystymui. 

2. Vienas svarbiausių projektų Kauno miestui yra transeuropinio „Rail Baltica“ koridoriaus 
trasos įgyvendinimas  bei su ja susisijusios infrastruktūros išvystymas. „Rail Baltica“ 
įgyvendinimas bus reikšmingiausias Kauno kaip industrinio tarptautinio logistikos centro 
vystymo veiksnys. 

3. Kauno miestas turi puikiai išvystytą oro transporto infrastruktūrą ir yra vienas didžiausių 
krovinių vežimų  oro transportu centrų Baltijos valstybėse. Šiuo metu Kauno oro uostas pagal 
krovinių ir keleivių pervežimų apimtis yra antras šalyje po Vilniaus oro uosto. Tačiau dėl 
išvystytos infrastruktūros, patogios geografinės padėties, šalia esančios laisvosios ekonominės 
zonos bei numatomos perspektyvinės „Rail Baltica“ atšakos iki Karmėlavos, Kauno oro uostas 
turi visas galimybes konkuruoti ir tapti stambiu tarptautiniu multimodalinės transporto 
sistemos centru. 

4. Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net tris į valstybinių vidaus 
vandenų kelių  sąrašą įtrauktus vandens kelius: Nemuno upę, Kauno marias ir Neries upę. 
Kaune yra visa reikalinga infrastruktūra – keleivių ir krovinių uostai, prieplaukos, laivų 
remonto teritorija, taip pat Kaune įsikūrusios vidaus vandenų kelių administracinės ir 
organizacinės struktūros.  

5. Kauno miestas pasižymi sąlyginai dideliu gyventojų bei gatvių tinklo tankiu. Tai sudaro 
palankias prielaidas efektyviam transporto srautų paskirstymui. Miesto kompaktiškumas 
leidžia daugiau kelionių atlikti pėsčiomis, dviračiais ir visuomeniniu transportu, todėl 
lengvaisiais automobiliais atliekamų kelionių dalis piko metu tesiekia 36 %.  

6. Susisiekimo požiūriu vertinant, nepalankiu faktoriumi išlieka darbo ir gyvenamųjų vietų 
disproporcija atskiruose miesto rajonuose bei gyventojų kėlimosi į priemiesčius tendencija. 
Šis reiškinys didina gyventojų kelionių atstumą, laiką bei lengvųjų automobilių srautą gatvių 
tinkle. 

7. Vidutinė kelionės į darbą trukmė rytinio piko metu siekia 29,5 min, vakarinio piko metu – 35 
min. Nepaisant  keliose miesto zonose piko metu susiformuojančių spūsčių, kelionės trukmės 
aspektu kauniečių susisiekimo poreikis tenkinamas pakankamai gerai. 

8. Kauno miesto apvažiuojamųjų kelių (gatvių) tinklas suformuotas neblogai ir pilnai atlieka 
savo funkciją. Kelio Vilnius – Kauno – Klaipėda bei „Via Baltica“ visos sankryžos įrengtos 
skirtinguose lygiuose, kas leidžia užtikrinti nepertraukiamo eismo sąlygas, aukštą susisiekimo 
greitį ir komfortą. Pietrytinės miesto dalies tranzitinio eismo nukreipimas nėra tinkamai 
išspręstas.  

9. Kauno miesto gatvių tinklas, nepaisant sąlyginai didelio jo tankumo, nėra pilnai išbaigtas. 
Bendrojo plano, patvirtinto 2003 metais, didžioji dalis sprendinių buvo nerealizuoti. Atlikus 
bendrojo plano sprendinių monitoringą nustatyta, kad pilnai realizuota buvo tik 14 % 
sprendinių, pradėta realizuoti (rengiami projektai) – 35 %, nepradėta realizuoti – 51 % 
sprendinių [10]. 

10. Tankus Kauno miesto gatvių tinklas lemia pakankamų tolygų transporto srautų pasiskirstymą 
gatvių tinkle bei sankryžų apkrovimą. Didžiausias eismo intensyvumas (>3000 aut/h piko 
metu) fiksuojamas Šv. Gertrūdos g., Islandijos pl., Žemaičių pl., Nuokalnės g., M. K. 
Čiurlionio g., Tunelio g., K. Baršausko g., Birštono g., Gimnazijos g., Savanorių pr., Tvirtovės 
al., Jurbarko g., Karaliaus Mindaugo pr., Taikos g., Prietilčio g. 

11. Susisiekimo greitis Kauno miesto ilgus transporto ryšius aptarnaujančiose gatvėse yra 
pakankamai didelis ir vidutiniškai siekia 50 km/h, gerokai pranokdamas susisiekimo viešuoju 
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transportu greitį. Magistralinės reikšmės keliuose A1 „Vilnius – Kaunas – Klaipėda“ ir A5 
„Kaunas – Marijampolė – Suvalkai“ susisiekimo greitis siekia 82 – 93 km/h. 

12. Besiformuojančios spūsties zonos ties Vilijampolės tiltu ir jo prieigomis (Šauklių, Šv. 
Gertrūdos, Gimnazijos, Birštono, Jurbarko gatvėse) lemia itin mažą susisiekimo greitį. Tyrimų 
metu ant Vilijampolės tilto Raudondvario plento kryptimi buvo fiksuotas vos 7 km/h greitis. 
Nedidelis susisiekimo greitis buvo fiksuotas ir Savanorių pr., K. Petrausko, Parodos g., 
Vytauto pr., Taikos pr., Pramonės pr. 19–28 km/h. Šiose gatvėse didelių spūsčių zonų 
neužfiksuota, tačiau formuojasi automobilių eilės ties šviesoforais reguliuojamomis 
sankryžomis ir ties įvažiavimais į žiedines sankryžas.  

13. Pagal įskaitinių eismo įvykių skaičių tenkantį 1000 gyventojų Kaunas yra avaringiausias tarp 
5 didžiųjų Lietuvos miestų. Mieste egzistuoja apie 200 avaringų vietų. Dauguma įskaitinių 
eismo įvykių įvyksta sankryžose arba ties pėsčiųjų perėjomis, kurios reikalauja  
rekonstrukcijos ar naujų eismo organizavimo sprendimų. Avaringiausia miesto gatvė - 
Savanorių prospektas.  

14. Pagrindinės visuomeninio transporto problemos Kauno mieste yra šios: 
 Mažas dažnumas dėl per didelio skirtingų maršrutų skaičiaus; 
 Per mažas prioritetas visuomeniniam transportui; 
 Žema važiavimo kokybė dėl senų transporto priemonių; 
 Mažas VT važiavimo greitis. 

15. Didžiausios Kauno miesto automobilių parkavimo problemos yra gyvenamųjų rajonų 
kiemuose bei šalia jų esančiuose gatvių ruožuose. Pagal parkavimo tyrimų duomenis,  
vidutinis Kauno miesto gyvenamųjų rajonų mokamų automobilių  stovėjimo aikštelių 
užpildymas siekia 62,4 %; daugiabučių kiemų - 110,6 %;  gatvių atkarpų, esančių prie 
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų - 110,6 %. 

16. Vidutinis miesto centrinėje dalyje esančių mokamų automobilių stovėjimo aikštelių 
užpildymas siekia 46 %. Didžiausias aikštelių apkrovimas nuo 11:00 iki 13:00 val. bei nuo 
16:00 iki 17:00 val. ir siekia  apie 60 %. Tai rodo, kad mokamos automobilių stovėjimo vietos 
nėra maksimaliai išnaudojamos.  Greta mokamų automobilių stovėjimo zonų yra pakankamai 
nemažai galimybių laikyti automobilius nemokamai. Tokia situacija miestui nėra palanki, nes 
parkavimas gatvėse mažina gatvių pralaidumą, didina transporto grūstis bei avaringumo 
tikimybę, o įrengtos mokamos automobilių stovėjimo aikštelės neatneša miesto biudžetui  
naudos pagal jų pajėgumą. 

17. Šiuo metu Kauno mieste yra 80 degalinių. Įvertinant šiandieninį miesto automobilizacijos lygį 
bei miesto automobilių parką, degalinių poreikis yra didesnis ir siekia 109 degalines. 
Automobilizacijos lygis vis dar išlaiko augimo tendencijas, todėl galima teigti, kad Kauno 
mieste automobilių aptarnavimo lygis nėra pakankamas ir ateityje šis trūkumas stiprės, jeigu 
degalinių tinklas nebus plečiamas. 

18. Kauno miestas nėra pritaikytas bemotorio, ekologiško transporto naudojimui, nėra  vientiso 
dviračių takų sistemos tinklo, dauguma dviračių takų neatitinka reglamentų. 
Nepopuliarinamos ekologiškos transporto priemonės, kurios skatintų miesto gyventojus 
važinėti dviračiais. 

19. Norint išsaugoti Kauno miesto savotišką architektūrą, kultūrą reiktų apribojant automobilių 
įvažiavimą į senamiestį, centrinę miesto dalį ir jos prieigos palikti pėsčiųjų ir dviračių eismui. 
Kaip alternatyva gali būti elektroninis dviratis (segvėjus). Šie dviračiai nekelia triukšmo, 
ekologiški, segvėjai gali būti patogūs net senyvo amžiaus žmonėms. 
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