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1. IŠORĖS APLINKA 

1.1. Kaunas regioniniame kontekste 
Kaunas yra netoli geografinio Europos centro, Baltijos jūros regione. Lietuva yra šio regiono 

rytinės dalies valstybė, priskiriama Baltijos valstybių grupei. Ji yra sandūroje tarp Rytų ir Vidurio 
Europos. Kauno miesto aplinka, pagal Europos Sąjungos klasifikaciją, gali būti priskiriama 
urbanizuotų žemės ūkio teritorijų kategorijai, kur vidutiniai ir maži miestai bei gyvenvietės persipina 
su žemės ūkio ir miškų plotais. Tai vidurinė iš penkių kategorijų. Panašios kategorijos yra rytiniai 
Airijos, vidurio Švedijos, pietų Suomijos rajonai. 

Tad Kaunas ir jo gretimoji aplinka neišsiskiria Europoje nei dydžiu, nei ekonomine, nei politine 
galia. Ko gero, Kaunas yra labiausiai žinomas sporto srityje savo komandomis bei pavieniais 
sportininkais, Hanzos miestų šventėmis, miesto centro pėsčiųjų zona. Miestas gali būti žinomas ir kaip 
Europos transporto trasų sankirta. Visi pro Kauną praeinantys magistraliniai geležinkeliai ir beveik 
visi magistraliniai automobilių keliai, taip pat ir tarptautinis Kauno oro uostas bei Nemuno upė, 
priklauso TEN (Trans European Network) transporto koridoriams. 

 

 

Schema 1. TEN kelių tinklas Europoje  
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Schema 2. Tarptautinių kelių ir geležinkelių tinklas Lietuvoje 

Kaunas yra ketvirtas pagal dydį Baltijos valstybių miestas (po Rygos, Vilniaus ir Talino), 
užimantis 157 km2 teritorijos. Pagal gyventojų tankumą šis miestas užima antrą vietą tarp didžiųjų 
miestų Lietuvoje – 2146 gyventojų 1 km2 (Panevėžys – 2180 gyv./km2, Klaipėda – 1616 gyv./km2, 
Vilnius – 1353 gyv./km2) (LR statistikos departamento 2011 m. sausio 1 d. duomenys). 

Nors Kaunas yra vidutiniškai urbanizuotas, su gerai išplėtotu gatvių tinklu, tačiau jo plėtrą lemia 
sudėtingos fizinės sąlygos, žemėnaudos problemos bei dalyje teritorijos menkai išvystyta fizinė 
infrastruktūra. 

Pagal Europos Sąjungos klasifikaciją, Kaunas priskiriamas urbanizuotų žemės ūkio teritorijų 
kategorijai: ~55 proc. visos teritorijos užima statiniai, ~2 proc. – kitos paskirties objektai, ~17 proc. – 
miškai (miško žemė), ~12 proc. – žemės ūkio naudmenos, ~8 proc. – vandens telkiniai ir ~6 proc. – 
keliai. 

1.2. Kaunas Lietuvoje 
Kaunas yra beveik pačiame Lietuvos centre vakarinių ir rytinių Lietuvos sienų atžvilgiu ir kiek 

arčiau pietinės nei šiaurinės sienos. Miestas išsidėstęs dviejų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno ir 
Neries – santakoje, abiejose upių slėnio terasose. Tai antras pagal dydį po sostinės Vilniaus (tiek plotu, 
tiek gyventojų skaičiumi) ir reikšmę Lietuvos miestas. Jame yra sukoncentruota didelė dalis Lietuvos 
pramoninio, techninio bei mokslinio Lietuvos potencialo. 

Lietuvos bendrasis planas nurodo, kad Kaunas yra I lygmens T kategorijos – valstybinio bei 
makroregioninio ir tarpvalstybinio lygmens centro sudėtinė dalis. Šis centras formuojamas jungiant 
Vilniaus ir Kauno potencialą (pagal šią rekomendaciją parengtas ir strateginis Vilniaus–Kauno 
dvimiesčio planas). Planuojama, kad tokia potencialų sanglauda sudaro pagrindą europinėms 
institucijoms ir kitiems politiniams ekonominiams dariniams šioje teritorijoje atsirasti bei 
tiesioginiams ryšiams su Europos urbanistiniu karkasu plėtoti. 
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Schema 3. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, 2002 m. 

 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytos I lygmens tarptautinės ir 

nacionalinės urbanistinės integracijos ašys, siejančios šalies aukšto lygmens regionų centrus vieną su 
kitu ir su kaimyninių šalių regionais. Pilnavertei Kauno integracijai į Europos urbanistinį karkasą ir 
miesto konkurencingumo, gyvenimo kokybės augimui būtini Europos lygmens išoriniai ryšiai. 
Vadovaujantis I lygmens (metropolinių) centrų nuostatomis, vienas iš integracijos prioritetų – Vilniaus 
ir Kauno potencialo sujungimas, kuriam reikalingas infrastruktūros tinklų suformavimas. 

Šalies teritorijos Erdvinėje koncepcijoje Kaunas priskiriamas metropolinio centro intensyvios 
plėtros zonai. Dėl palyginti mažo demografinio potencialo Lietuvos urbanistinio karkaso teritorinis 
formavimas yra daugiau kokybinis negu kiekybinis.  

Kaip atsvara miesto plėtrai – saugojami nacionalinio lygmens gamtos karkasai, kertantys miestą ir 
einantys greta jo. Jų išsaugojimas būtinas miesto ir šalies ekologinei pusiausvyrai palaikyti. Šios 
gamtinio karkaso teritorijos taip pat iš dalies sutampa ir su labai didelio potencialo rekreaciniu arealu. 

 
Palyginamieji Kauno ir kitų miestų rodikliai 
Kauno miestas, palyginti su kitais didžiausiais miestais, yra gana optimalios struktūros: jo 

užstatytos teritorijos santykis yra didelis, be to, yra nemažai miškų teritorijų. 
 
 

 Plotas, ha Gyv. skaičius, vnt. Gyv. tankis 
Gyv. vnt./1 km2 

 2000 2010 2001 2010 2000 2010 
Kaunas 15 715,23 15 715,23 378 943 336 912 2 625,57 2 145,9 
Vilnius 39 362,90 39 362,90 553 735 542 932 1 466,9 1 279,1 

Klaipėda 9 826,0 9 835,0 192 954 177 812 2 065,8 1 807,9 
Šiauliai 8 112,93 8 112,93 133 883 120 969 1 809,4 1 493,4 

Panevėžys 5 010,42 5 010,42 119 749 109 028 2 673,9 2 180,5 
Lietuva   3 483 972 3 249 084   

Lentelė 1. Plotas ir gyventojų skaičius bei tankis. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas     
(2011-01-01 duomenys) 
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1.3. Kaunas apskrityje 
 
Kauno miestas yra apskrities centras, stambiausias pramonės, kultūros, technologinio ir mokslinio 

potencialo židinys. Kauno apskrityje, be Kauno, yra keletas miestų, svarbių šaliai savo ekonomika: 
Jonava, Kėdainiai, Raseiniai. Kauno apskritis yra išplėtota tolygiau nei kitos šalies apskritys. 

 

 

Schema 4. Kaunas. Ištrauka iš Kauno apskrities bendrojo plano. 

Kauno plėtra vyksta suburbanizacijos principu: mažėjant Kauno gyventojų skaičiui, jis didėja 
Kauno aplinkinėse teritorijose – greta Kauno rajono esančiuose miestuose ir miesteliuose bei 
kaimiškose teritorijose. Tokia tendencija vyrauja jau senai, kai tik atsirado geri transporto ryšiai su 
miestu. Tai susiję su alternatyva įsigyti nuosavą gyvenamąjį namą, tačiau dažnai neįvertinama miesto 
infrastruktūros (kelių, inžinerinių tinklų, viešųjų įstaigų) stoka. Kauno apskrities urbanistinė struktūra 
bendrajame plane buvo gana darniai išplėtota. Tačiau dabar pastebima mažesnių miestelių (už zonos iš 
kurios greitai pasiekiamas Kaunas) nykimo ir Kauno miesto priemiesčių stichiško augimo tendencija, 
kuri sukuria daug neigiamų darnai efektų. Šiuo metu formuojasi žvaigždės pavidalo urbanistinė 
sistema, kurios branduolys – Kaunas, ryšių spinduliai – Jonavos, Sitkūnų, Vilkijos, Prienų kryptimis. 

Kaip ir buvo prognozuota 2003 metais patvirtintame Kauno miesto bendrajame plane, Kauno 
ekonominė reikšmė apskrityje ekonominėje sferoje nedidėjo (vertinant Kauno miesto administracinėse 
ribose esančią teritoriją). Ekonominė veikla plėtėsi už miesto ribų. Kauno miestui konkurenciją sudarė 
Kėdainių ir Kauno rajonai, pasiūlę teritorijas verslui plėtoti, t. y. Kauno laisvoji ekonominė zona 
(LEZ), Kėdainių pramonės parkas. Kauno miesto teritorijoje bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą 
iš dalies apribojo užsitęsusi žemės reforma. 

Socialinėje sferoje Kauno reikšmė apskrityje išlieka didelė. Dėl savo dydžio ir kultūrinių tradicijų 
Kaunas išliko stambiausiu kultūros ir sporto centru apskrityje, jame sukoncentruotos apskrities 
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aukštojo mokslo įstaigos, svarbiausi kultūros objektai – teatrai, muziejai, sporto, pramoginių renginių 
infrastruktūra. Kiti apskrities miestai neturi reikiamos bazės ir reikiamos kvalifikacijos žmonių, kurių 
reikia akademinei ir mokslinei bazei plėtoti. 

Per pastaruosius 10 metų Kauno miesto reikšmė Kauno apskrityje išliko stabiliai dominuojanti, 
tačiau neužgožė kitų miestų ir savivaldybių. 

 

1.4. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio koncepcija 
Vilniaus ir Kauno dvimiesčio idėja gimė jau tarpukariu. Šiuo metu teorinę jos dalį plėtoja SĮ 

„Vilniaus planas“, prof. J. Vanagas. Ši idėja buvo toliau vystoma remiantis Vilniaus ir Kauno miesto 
savivaldybių bendradarbiavimu, tačiau paskutinis oficialus renginys, skirtas analizuoti Vilniaus ir 
Kauno dvimiesčio plėtros perspektyvas ir reikšmę Lietuvai, įvyko 2009 metais, nuo to laiko Vilniaus 
ir Kauno savivaldybės neparengė naujų projektų, susijusių su dvimiesčio plėtra. 

Lietuva, kartu su kaimyninėmis Latvija ir Estija, tapusios Europos Sąjungos dalimi, sudaro 
ekonomiškai silpno ES arealo dalį. Lietuvai siekiant sutvirtinti geopolitinę padėtį, reikia sutelkti visas 
valstybės galias, kad būtų išnaudota palanki krašto miestų tinklo sandara ir sukurtas galingas 
metropolinis centras – sostinės statuso milijoninio dydžio Vilniaus ir Kauno dvimiesčio urbanistinis 
darinys, tarptautiniu mastu pripažintas politinis, gamybos, verslų, komercijos, finansų, užsienio 
turizmo ir universitetų centras. 

Lietuvos sostinė Vilnius, lyginant su kitomis 27 Europos Sąjungos sostinėmis, pagal 
gyventojų skaičių yra aštuonioliktas, pagal teritorijos dydį – dešimtas, o pagal gyventojų skaičių 1 kv. 
km – dvidešimt trečias miestas. Remiantis šiais duomenimis galima daryti išvadą, kad Vilnius, 
lyginant su kitomis ES sostinėmis, turi mažai gyventojų, užimą dideles teritorijas ir yra labai retai 
apgyvendintas. 

Beveik ketvirtadalis (7 iš 27) Europos Sąjungos sostinių bendradarbiauja su kaimyniniais 
miestais, siekdamos padidinti savo regionų tarptautinį konkurencingumą. Šios sostinės ir jų partneriai 
yra: Viena–Bratislava, Kopenhaga–Malmė, Helsinkis–Talinas, Vilnius–Kaunas, Amsterdamas–
Utrechtas–Roterdamas–Haga. 

Kuriant Vilniaus ir Kauno dvimiestį, regiono teritorinė politika gali sudaryti palankesnes 
sąlygas aglomeracijai – veiklos koncentracijai savo teritorijoje. Didesnė veiklos koncentracija 
formuoja „pridėtines“ ūkinės veiklos augimo prielaidas, ekonominio augimo „multiplikacijos efektą“. 
Taip pat ji lemia racionalesnį gyventojų sveikatos, materialinių, laiko išteklių naudojimą, taupo 
regiono gamtinius resursus, techninės infrastruktūros kaštus.  

Palyginus su artimiausiomis kaimyninėmis sostinėmis matyti, kad aplink dvimiestį turime 
pakankamai tankiai apgyvendintą regioną. Aplink Vilniaus ir Kauno dvimiestį 300 km spinduliu yra 
įsikūrę 16 mln. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos gyventojų. Šie gyventojai galėtų 
dalyvauti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio kūrime, Lietuvai ir jos didmiesčiams tampant regiono lydere. 

Ypač svarbų vaidmenį ūkio augime vaidina infrastruktūros išvystymo lygis. Integruojantis į 
Europą būtina plėtoti ir modernizuoti tarptautinius transporto koridorius, užtikrinti Lietuvos ryšius 
šiaurės pietų ir rytų vakarų kryptimis. Vilniaus ir Kauno dvimiesčiui tarptautiniu mastu aktualiausi šie 
projektai: „Rail Baltica“ su atšakomis į Vilnių ir Klaipėdą, IX B tarptautinis transporto koridorius bei 
Vilniaus ir Kauno oro uostų modernizavimas. 

Vilnius ir Kaunas priskirti tarptautinės kategorijos metropoliniams centrams. Tačiau, atskirai 
paėmus, šiems miestams trūksta demografinio potencialo, kad būtų pripažinti europinio masto (Euro 
City) centrais. Todėl sujungus Vilniaus ir Kauno miestų potencialus būtų galima suformuoti europinio 
masto centrą. 

1.4.1. Dvimiesčio perspektyvinės urbanistinės plėtros alternatyvos 
Vilniaus SĮ „Vilniaus planas“ buvo nagrinėjamos trys skirtingos plėtros alternatyvos: 1-asis 

plėtros variantas (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, LR aplinkos ainisterija), 2-asis 
plėtros variantas (prof. J. Vanagas) ir 3-iasis plėtros variantas (savivaldybių ir apskričių parengtų bei 
rengiamų Bendrųjų planų pagrindu), kurių pagrindu parengtas integruotos plėtros variantas. 

Integruotas plėtros variantas (žr. 5 schema) parengtas išnagrinėjus ir sujungus tris plėtros 
variantus. Šiame variante numatyta, kad Vilniaus ir Kauno dvimiesčio regione prioritetinių plėtros 
teritorijų, darbo vietų plėtrai ir gyvenamajai statybai su aptarnavimo infrastruktūra yra skirta 44 070 



9 

ha. Iš kurių Vilniaus apskrityje 20 833 ha (47 proc.) ir Kauno apskrityje – 23 237 ha (53 proc.). 
Daugiausia plėtros teritorijų, lyginant dvimiesčio regiono savivaldybes, numatyta Vilniaus mieste (4 
832 ha) bei Kėdainių (6 363 ha), Raseinių (5 606 ha), Vilniaus (4 660 ha), Kauno (3 662 ha), Prienų (3 
650 ha), Elektrėnų (2 419 ha) ir Trakų (2 124 ha) rajonuose.  

Prognozuota, kad 50 proc. prioritetinių plėtros teritorijų (22 000 ha) būtų galima skirti darbo 
vietoms kurti, o kiti 50 proc. (22 000 ha) – gyvenamajai statybai su aptarnavimo infrastruktūra. 
Naujose plėtros teritorijose būtų galima sukurti 770 000 darbo vietų ir apgyvendinti 750 000 gyventojų 
(mažaaukštė gyvenamoji statyba). 

 
Vilniaus ir Kauno dvimiesčio regiono urbanistinės plėtros galimybių studijoje analizuojami 

susisiekimo sistemos plėtros variantai: 

 

Schema 5. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio susisiekimo sistemos plėtros variantai. 2008 m. 

 
 
 
Vertinant paskutiniojo dešimtmečio plėtros tendencijas realu tikėtis, kad iki 2025 m. Vilniaus ir 

Kauno dvimiesčio regione būtų įgyvendinta tik ketvirtadalis prioritetinių plėtros teritorijų, t. y. apie 11 
000 ha (5 500 ha darbo vietoms kurti ir 5 500 ha gyvenamajai statybai su aptarnavimo infrastruktūra). 
Kuriose savivaldybėse tai įvyks, priklausys nuo plėtros proceso operatyvumo (teritorijų planavimas, 
infrastruktūros plėtra ir pan.) bei realių verslo poreikių. Kaunas, kaip apskrities centras, esantis šalia 
tarptautinių oro, sausumos ir vandens transporto kelių, ypač gerai galėtų išnaudoti dvimiesčio teikiamą 
metropolinio centro statusą ir geras susisiekimo galimybes regiono urbanistinei plėtrai. Susisiekimo 
sistemos svarbiausi elementai, be sausumos automobilinių kelių, būtų „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė, 
Vilniaus ir Kauno oro uostų pagrindu formuojamas Lietuvos oro uostas su terminalais Kaune ir 
Vilniuje (žr. 6 schema). Tam būtina automagistralės ir geležinkelio linijos modernizacija bei naujų 
jungčių statyba ateityje. 
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Schema 6. Lietuvos oro uosto su terminalais Vilniuje ir Kaune principinė schema. 2008 m. 

 

1.5. Kauno arealas 
Kauno arealu vadinamos gretimos Kauno miestui teritorijos, kuriose teritorinės ir funkcinės 

sistemos yra susijusios viena su kita, pasireiškia abipusiai socialiniai ir ekonominiai, rekreaciniai 
interesai, darantys poveikį fizinei Kauno miesto plėtrai. Tai visa Kauno rajono ir Kaišiadorių rajono 
teritorija, esanti šalia Kauno miesto iš rytinės pusės. 

Kauno išorės aplinkos artimojo arealo riba nagrinėta 1994 m. rengiant „Kauno savivaldybės 
administracinių ribų ir miesto teritorijos išplėtimo pasiūlymus“, taip pat miesto prieigos planuotos 
rengiant ir 2003 m. miesto bendrąjį planą, 2009 m. Kauno rajono savivaldybės bendrąjį planą. 

Greta miesto esančiose gyvenvietėse ir teritorijose vyko daugiausia stichiška suburbanizacija, kuri 
buvo ypač suintensyvėjusi ikikriziniu ekonominio pakilimo (2005–2009 metų) laikotarpiu. 2003 
metais patvirtintame miesto bendrajame plane buvo suplanuotos ir šalia miesto esančios teritorijos, 
tačiau plėtra vyko ne pagal šį planą, o stichiškai. Kauno rajono bendrasis planas, reglamentuojantis 
plėtrą, buvo patvirtintas tik 2009 metais. Jame išryškintos rajono urbanistinės problemos, nustatytos 
darnios raidos gairės. Reikia atkreipti dėmesį į individualių gyvenamųjų namų kvartalų ekspansiją į 
neurbanizuotas teritorijas, t. y. grąžintose žemės ūkio paskirties žemėse. Tai ypač pasakytina apie 
Kačerginę, Kulautuvą, Šilelio kaimą, Panerius. Gresia visuomeninių interesų, gamtinio karkaso 
kraštovaizdžio vertybių sunaikinimas. Rajono bendrajame plane tai išspręsta, tačiau kasdien iškyla 
poreikis koreguoti bendrąjį planą. 
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Schema 7. Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano. 

Priemiestinių teritorijų dispersišką suburbanizaciją Kauno mieste lėmė pats Kauno miestas, kaip 
stiprus metropolinės apskrities centras, bei pigesnė alternatyva statyboms užmiesčio teritorijose prie 
patogių susisiekimo kelių. 
 

1.6. Kauno arealo tarpusavio interesai ir ryšiai 
 
Kauno miesto interesų funkcinės zonos ir objektai Kauno areale 
1. Ekonominiai objektai. Tai yra pramonės, verslo, sandėlių teritorijos, glaudžiai susijusios su 

Kauno miesto struktūra ir gyventojais, tačiau esančios už jos ribų (Laisvoji ekonominė zona, 
ekonominių subjektų plėtra išilgai pagrindinių automagistralių). 

 
2. Susisiekimo objektai. Oro transportas. Tarptautinis Kauno oro uostas (jo padėtis miesto centro 

atžvilgiu yra patogi, kilimo tako apsaugos zona nesiekia tankiai gyvenamų rajonų (eina šiauriau 
Šilainių). Išplėtojus LEZ, oro uostas gali tapti multimodalinio terminalo dalimi.  

Autokelių infrastruktūros svarbiausi elementai yra tarptautiniai transporto koridoriai, esantys 
Kauno miestui kartu ir kaip jo aplinkkeliai. Dalis šių kelių eina per Kauno miestą, dalis – per Kauno 
rajoną. 

Geležinkelių transporto infrastruktūra Kauno ryšiams su Kauno rajonu nėra išnaudojama. Kauno 
rajone veikia Garliavos ir Neveronių geležinkelio stotelės, krovos darbai jose nėra vykdomi. 

Vandens transportas. Daugiausia naudojamas vykti vasaros atostogų poilsio bei pažintiniam 
turizmui. Be šio vandens kelio, taip pat turizmo tikslais epizodiškai naudojamos ir Kauno marios. 
Vandens transportas dėl trumpo laivybos sezono nėra konkurencingas su kitomis transporto rūšimis, t. 
p. Kauno rajone nėra veikiančių krovininių vidaus vandens kelių prieplaukų. 
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3. Nuotekų valymo įrenginiai ir sąvartynas. Kauno miesto vandenvalos įrenginiai yra išsidėstę 
dviejose vietose: pagrindinių technologinių įrenginių teritorija yra miesto ribose, Marvelėje, o dumblo 
utilizavimo laukai yra priemiestinėje teritorijoje – Ežerėlio vietovėje (Zapyškio seniūnija), maždaug 
15 km atstumu nuo Kauno miesto. 

Lapių regioninis sąvartynas (37,4 ha ploto) yra dislokuotas Lapių vietovėje, maždaug 15 km 
atstumu nuo miesto. 

 
4. Energetiniai tinklai. Lietuvos energetikos sistemos perdavimo tinklus sudaro 330 kV ir 110 kV 

elektros tinklai, visas elektrines jungiantys su pagrindiniais mazgais. Šie tinklai apima visą šalies 
teritoriją. Kaune ir jo priemiestinėje zonoje yra du vieni didžiausių šalyje energetiniai objektai – 
Kauno hidroelektrinė (HE) bei Kaišiadorių (Kruonio) hidroakumuliacinė elektrinė (HAE). Šios dvi 
elektrinės yra labai svarbios visos šalies energetinės sistemos sudedamosios dalys. Iš jų elektros 
perdavimo linijos veda rytų (Vilniaus) i, pietų (Prienų–Marijampolės) kryptimis, taip pat linijų atšakos 
eina vakarų (Jurbarko) bei šiaurės vakarų (Raseinių) kryptimis. 

Svarbus energijos šaltinis yra gamtinės dujos, kurių Lietuva gauna iš aukšto slėgio dujotiekio 
Minskas–Vilnius. Kauno miestas dujų gauna iš dujotiekio linijos Vilnius–Kaunas–Kaliningradas. Ši 
aukšto slėgio dujotiekio linija eina šiauriniu miesto pakraščiu ir nuo Domeikavos yra tiesiama vakarų 
(Šakių ir Kaliningrado) kryptimi. 

 
5. Laidojimo vietos. Karmėlavos kapinės (82,2 ha) yra vaizdingame rekreaciniame pušyne, 

nutolusios nuo miesto apie 7 km, ir yra pagrindinės veikiančios miesto kapinės. Koncentruojant 
vienoje vietoje miesto kapines, atsiranda pasiekiamumo problemų, ypač per Vėlines. 

Vainatrakio kapinės. 2008 metais Kauno rajono savivaldybėje patvirtintas 112 ha (iš jų 6 ha 
Kauno rajono reikmėms – kapinėms įrengti) ploto detalusis planas Kauno miesto kapinėms, tačiau jos 
dar neveikia dėl neįrengtos infrastruktūros. 

 
6. Rekreacinės teritorijos ir objektai. Kauno priemiestinės teritorijos rekreacinių zonų tinklas, 

galima sakyti, jau yra susiklostęs. Visos svarbiausios rekreacinės vietovės bei objektai yra išsidėstę 
prie Kauno marių, Nemuno bei Neries upių. Paminėtinos šios pagrindinės rekreacinės vietovės: Kauno 
marių zonoje – Grabučiškės, Rumšiškės (su Liaudies buities muziejumi), Kapitoniškės, Girionys, 
Viršužiglis, Arlaviškės; prie Nemuno – Kulautuva, Kačerginė ir kt. Labai svarbią reikšmę miesto 
gyventojų trumpalaikiam bei atostogų poilsiui turi ir sodininkų bendrijų sodai, kurie daugiausia yra 
išsidėstę prie Kauno marių, Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios ir kitų upių bei upelių. 

Vieni svarbiausių rekreacinių objektų yra pliažai ir tinkamos maudytis akvatorijos. Tačiau gerai 
įrengtų maudymosi vietų Kaune stinga. Geriausios maudymosi vietos miesto ribose yra prie 
Lampėdžių ežero, rajone – Lapių, Turžėnų, Kulautuvos, Vaišvydavos karjeruose. Taip pat paminėtinos 
kitos labai svarbios maudymosi vietovės – tai Panemunė ir Pažaislis (miesto ribose) bei Grabučiškės, 
Kapitoniškės, Arlaviškės ir kt. (prie Kauno marių). 

 
7. Visuomeninės paskirties teritorijos ir objektai. Vienas svarbiausių ir didžiausių objektų yra 

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) Noreikiškėse (Kauno r.). Šis universitetas yra susijęs su 
Kaunu administraciniais, darbo, aptarnavimo, transporto ir kt. ryšiais bei yra sudėtinė miesto dalis. 

Kitas reikšmingumu išsiskiriantis visos Lietuvos objektas yra Liaudies buities muziejus (LBM) 
Rumšiškėse (Kaišiadorių r.), esantis Kauno priemiestinėje zonoje. Šis muziejus yra netoli Kauno 
miesto (apie 15 km atstumu), išsidėstęs ant Kauno marių kranto, lengvai pasiekiamas ir gausiai 
lankomas miesto gyventojų, ypač per šventes (Velykas, Kalėdas, Užgavėnes ir kt.). Taip pat LBM su 
Kaunu susijęs darbo, kultūriniais, administraciniais ir kt. ryšiais. 

Prie visuomeninės paskirties objektų priskiriamos ir sveikatos apsaugos įstaigos, išsidėsčiusios 
Kauno priemiestinėje zonoje, ir administraciniais, darbo, aptarnavimo ir kt. ryšiais susijusios su Kauno 
miestu. 

8. Sodininkų bendrijų sodai. Nors sodininkų bendrijų sodų plotai nebuvo plečiami, esantieji 
arčiausiai Kauno gana sparčiai konvertuojasi į gyvenamąsias teritorijas, tačiau tai pasakytina tik apie 
gyvenamuosius namus (pastatus), bet ne apie gyvenamosioms teritorijoms reikalingą inžinerinę 
infrastruktūrą, kurios plėtra sodų teritorijose problematiška ir nepakankama. Bendras miesto gyventojų 
sodų skaičius yra 228 sodai, kuriuose yra 27,98 tūkst. sklypų, užimančių 2,78 tūkst. ha plotą. 
Didžiausia sodų dalis (daugiau nei 80 proc. visų sodų) yra išsidėsčiusi Kauno rajono savivaldybės 
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teritorijoje. Atliekant natūrinius tyrimus buvo nustatyta, kad soduose, esančiuose Kaune ar netoli jo, 
konversijos procentas siekia ~40 proc. (pagal faktiškai naudojamą teritoriją gyvenamųjų namų 
statybai, nors patys namai pastatyti ir žemės ūkio paskirties žemėje). 

 
9. Naudingųjų iškasenų teritorijos. Kauno miesto priemiestinėje zonoje yra nemažai naudingųjų 

iškasenų telkinių. Tai dažniausiai statyboms naudojami ištekliai: smėlis, žvyras, molis. Daugiausia yra 
žvyro telkinių – 16. Didžiuma jų išsidėstę netoli arba pačiuose Nemuno ir Neries slėniuose. 
Stambiausi iš jų yra Kvesų ir Šileikos. Kiti mažesni telkiniai yra ties Prienais ir Birštonu, Kruoniu, 
Žasliais.  

Molio ir smėlio telkinių yra tik po vieną. Tai Vaišvydavos smėlio ir Drąseikių molio karjerai.  
Kauno apylinkių miškuose yra daug didesnių ir mažesnių durpynų. Šiuo metu ne visi yra 

eksploatuojami. Didžiausias jų ir tebenaudojamas yra Ežerėlio durpynas. Kiti dideli Kazlų Rūdos 
durpynai yra Novaraistis ir Raudonplynis. Dar vienas didelis durpynas yra Jonavos miškuose – 
Didysis Raistas.  

Netoli Garliavos, Pagiriuose, yra telkinys labai vertingos medžiagos – anhidrito. Šis telkinys yra 
didžiausias Lietuvoje. Šiuo metu jis dar nėra eksploatuojamas, nors geologinė ir infrastruktūros 
situacija yra palanki. 

Ne Kauno miesto teritorijoje yra tik viena potenciali vandenvietė – Samylų. Tinkamų vandens 
paieškoms plotų yra pietinėje Kauno pusėje bei dešiniajame Kauno marių krante. Tie plotai yra ties 
Rinkūnais, Armaniškiais, Samylais ir prie Nemuno bei Nevėžio santakos. 

 
Kauno arealo gyventojų interesai Kaune: 
1. Ekonominiai: darbovietės. 
2. Socialiniai: kultūrinis aptarnavimas, mokymas ir švietimas, medicininis aptarnavimas, 

religinių ir memorialinių objektų lankymas. 
3. Komerciniai: plataus arba specialaus asortimento apsipirkimas, sudėtingesnių paslaugų 

gavimas. 
4. Administraciniai: rajono savivaldybės valdymas, registrai, žemėtvarka, kitos administracinės 

funkcijos. 
 

1.7. Kauno miesto esamos būklės išorės aplinkos PEST analizė 
Kauno miesto esamos būklės išorės PEST analizė atliekama politiniu, ekonominiu, socialiniu ir 

technologiniu aspektais: 
 
Politiniai faktoriai 
Privalumai Trūkumai 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė 
papildomos politinės ir ekonominės galimybės, 
atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių 
fondų teikiama parama. 
Demokratinis valdymas. Siekiama, kad 
visuomenė aktyviau dalyvautų Savivaldybės 
politiniame ir visuomeniniame gyvenime, didinti 
viešojo administravimo sektoriaus veiklos 
skaidrumą informacinių bei ryšių technologijų 
priemonėmis ir kita.  
Politinė kultūra. Siekiama didinti politinę kultūrą, 
skatinti sąmoningos ir apsišvietusios pilietinės 
visuomenės kūrimąsi. Tuo tarpu savivaldybė, 
atsižvelgdama į piliečių nuomonę, priims 
sprendimus, labiausiai tenkinančius visuomenės 
interesus. Manoma, kad tai turės teigiamos įtakos 
ne tik miesto valdymui, bet ir darys netiesioginį 
teigiamą poveikį viso miesto darniai plėtrai. 

Nepakankamai pasinaudojama ES struktūrinėmis 
lėšomis. 
Nepastovi vietinė politinė situacija. 
Dvimiesčio projekto neįgyvendinimas, projektas 
neaktyvus. 
Skirtingi požiūriai tarp skirtingų savivaldybių, t. 
y. Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių 
bendros darnios raidos politikos nebuvimas. 
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Privalumai Trūkumai 
Gamtos vertybių apsauga ir panaudojimas.  
 
Ekonominiai faktoriai 
Privalumai Trūkumai 
Patogi rajono geografinė padėtis Lietuvos 
atžvilgiu ir geros susisiekimo galimybės sukuria 
patrauklias sąlygas verslo plėtrai. 
Kvalifikuota darbo jėga. 
Šalies mastu konkurencingos verslo įmonės.  
 

Vienas žemiausių tiesioginių užsienio ir 
materialinių investicijų lygis, lyginant su kitais 
didžiausiais Lietuvos miestais. 
Mažėjantis miesto ekonominio vystymosi 
potencialas, kurį lemia gyventojų senėjimas bei 
darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas. Ši 
tendencija išlieka visoje Lietuvoje. 

 
Socialiniai faktoriai 
Privalumai Trūkumai 
Kaune nėra religinio susiskaidymo konfliktų, o tai 
labai aktualu Vilniaus regionui. 
Kaunas yra vienas iš šalies miestų, turintis 
daugiausia aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą 
įgijusių gyventojų. 
Aukščiausią išsilavinimą turinčių žmonių skaičius 
mieste nuolat didėja. 
Kauno mieste auga bendras gimusiųjų skaičius. 

Mažėja bendras gyventojų skaičius, kaip ir visoje 
šalyje. 
Didėja pensinio amžiaus gyventojų dalis. Šis 
reiškinys pasireiškia visoje šalyje. 
Gana sparčiai mažėjantis (lyginant su žemiausio 
išsilavinimo gyventojų skaičiumi) vidutinio 
išsilavinimo gyventojų skaičius ateityje dėl 
sumažėjusios žemesnio lygio specialistų pasiūlos 
gali neigiamai paveikti darbo rinką. 
Nepaisant gerėjančių gimstamumo ir mirtingumo 
rodiklių, natūralios gyventojų kaitos rodiklis 
Kauno mieste išlieka neigiamas.  

 
Technologiniai faktoriai 
Privalumai Trūkumai 
Kauno miestas yra gerai integruotas į Lietuvos ir 
tarptautinio transporto koridorių tinklą. Tai lemia 
strategiškai patogi padėtis, aukštos kategorijos 
tarptautinių kelių ir geležinkelių integracija į 
Lietuvos ir tarptautinio transporto koridorių 
tinklą. 
Patogi Kauno miesto geografinė padėtis 
prioritetinių Europos susisiekimo tinklo elementų 
atžvilgiu sudaro geras sąlygas vystyti 
multimodalinę transporto sistemą, tarptautinę 
logistiką bei verslą. 
Kauno regione susikerta transeuropiniai 
geležinkelio koridoriai (I- („Rail Baltica“) ir IXB 
(Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda su IXD 
atšaka nuo Kaišiadorių per Kauną iki valstybės 
sienos su Rusijos Federacija). 
Kauno miestas turi puikiai išvystytą oro 
transporto infrastruktūrą, yra vienas didžiausių 
krovinių vežimų oro transportu centrų Baltijos 
valstybėse ir antras šalyje po Vilniaus oro uosto. 
Tačiau dėl patogios geografinės padėties, 
išvystytos infrastruktūros, šalia esančios LEZ 
teritorijos ir numatomos perspektyvinės „Rail 
Baltica“ atšakos iki Karmėlavos, tarptautinis 
Kauno oro uostas Karmėlavoje turi visas 

Sparčiai besidėvinti ir nepakankamai operatyviai 
atnaujinama miesto susisiekimo ir inžinerinės 
infrastruktūros sistema.  
Kauno mieste, kaip ir visoje šalyje, opi 
susidėvėjusių daugiabučių, visuomeninių pastatų 
problema. Būtina tokių namų modernizacija 
neaplenkiat ir teritorijų (kurios jau neatitinka 
esamų reikalavimų) sutvarkymo bei pritaikymo.  
Miesto gerovės, patrauklumo didinimas lieka 
antraeiliais dalykais, kadangi miesto raidos 
politika dažnai priklauso nuo partinių lozungų, 
besiremiančių ,,piar“ principais. 
Lėtas 2003 metų bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimas susisiekimo srityje. Šioje srityje 
nerealizuota didelė dalis numatytų susisiekimo 
jungčių. 
Vėluojantis „Rail Baltica“ projekto 
įgyvendinimas. 
Trumpas laivybos sezonas bei neišvystyta tam 
reikalinga infrastruktūra. 
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Privalumai Trūkumai 
galimybes tapti stambiu tarptautiniu 
multimodalinės transporto sistemos centru. 
Kaunas – Lietuvos vidaus vandens transporto 
centras, turintis net tris į valstybinių vidaus 
vandenų kelių sąrašą įtrauktus vandens kelius – 
Nemuno ir Neries upes, Kauno marias.  
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1.8. Išvados 
 
1. Vystant Kauno miesto ryšius tiek su artima, tiek su tolima išore siekti, kad susisiekimo 

sistema bei jos plėtros galimybės būtų prioritetinis Kauno miesto valdžios tikslas. 
2. 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. Patogi miesto padėtis 
prioritetinių Europos susisiekimo tinklo elementų atžvilgiu sudaro geras sąlygas 
multimodalinei transporto sistemai, tarptautinei logistikai bei verslui vystyti. 

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

4. Kauno miestas turi puikiai išvystytą oro transporto infrastruktūrą ir yra vienas didžiausių 
krovinių vežimų oro transportu centrų Baltijos valstybėse. Šiuo metu tarptautinis Kauno 
oro uostas pagal krovinių ir keleivių pervežimų apimtis kol kas yra antras šalyje po 
Vilniaus oro uosto. Tačiau įvertinus išvystytą infrastruktūrą, patogią geografinę padėtį, 
šalia esančią laisvąją ekonominę zoną, numatomą perspektyvinę „Rail Baltica“ atšaką iki 
Karmėlavos, tarptautinis Kauno oro uostas turi visas galimybes konkuruoti ir tapti stambiu 
tarptautiniu multimodalinės transporto sistemos centru. 

5. Įvertinus tai, kad Kaunas yra ir Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net tris 
į valstybinių vidaus vandenų kelių sąrašą įtrauktus vandens kelius (Nemuno ir Neries upes, 
Kauno marias), bei tai, kad Kaune yra visa reikalinga infrastruktūra (keleivių ir krovinių 
uostai, prieplaukos, laivų remonto teritorija), įsikūrusios vidaus vandenų kelių 
administracinės ir organizacinės struktūros ir kita, būtina skatinti vidaus vandens kelių 
eksploatavimą išnaudojant turimą potencialą. 

6. Kauno miestas glaudžiai susijęs su priemiestinėmis teritorijomis, kuriose yra išsidėstę 
gyvybiškai svarbūs miesto infrastruktūros objektai (tarptautinis Kauno oro uostas 
Karmėlavoje, Kauno LEZ, pagrindinis miesto sąvartynas Lapėse, svarbiausios miesto 
rekreacinės zonos, esančios prie Kauno marių, Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios upių ir 
kita). Todėl Kauno miestas su gretimai esančiomis priemiestinėmis teritorijomis sudaro 
vieningą erdvinę sistemą, turinčią bendrus plėtros interesus: kultūrinius, socialinius, 
ekonominius ir fizinius (nepriklausomai nuo skirtingos administracinės priklausomybės), 
su vienas kitą papildančiomis funkcijomis ir krašotvarkinėmis erdvėmis bei objektais. 



17 

2. DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 

1. Lietuvos statistikos departamentas; 
2. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. UAB „Urbanistika“, 2002 m.; 
3. Kauno apskrities bendrasis (generalinis) planas. Kauno SĮ „Kauno planas“, 2009 m.; 
4. Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Kauno SĮ „Kauno planas“, 2009 m.; 
5. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Kauno SĮ „Kauno planas“, 2003 m.; 
6. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano monitoringas. UAB „Urbanistika“, 2009 

m.; 
7. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio regiono urbanistinės plėtros galimybių studija. SĮ „Vilniaus 

planas“, 2008 
8. Kauno miesto 2005–2015 m. strateginio plano pakeitimas 2008–2015 metų laikotarpiui. 


